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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

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

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

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

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

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

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

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

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

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

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

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

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

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

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

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

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

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

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

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

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

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

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

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

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

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

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

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

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

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

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

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

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

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

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

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

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

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

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

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

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

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

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

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

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

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

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

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

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

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

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 

Egyezmény szerinti felszólalási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

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

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

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

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

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

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

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

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

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

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

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

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

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

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(552) pozíció- vagy mintázat meg-
jelölés 

(553) mozgás- vagy multimédia 
megjelölés 

(554) térbeli megjelölés 
(555) hologrammegjelölés 
(556) hangmegjelölés 
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos 

lapjában történő közzététel 
napja 

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

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

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

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 

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

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 19 02055

 ( 220 ) 2019.06.28.

 ( 731 )  Scitec International S.á r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PharmaFirst Nutrition

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ásványi élelmiszerkiegészítők; 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, táplálék-kiegészítők,

tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők,

táplálékkiegészítők; kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők, táplálékkiegészítők; karnitint

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők, táplálékkiegészítők; vitaminokat tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők, táplálékkiegészítők; ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszerkiegészítők, táplálékkiegészítők; kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők,

táplálékkiegészítők; glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők, 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, élelmiszerkiegészítők, 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; aminosavakat tartalmazó élelmiszerek; vitamin és

ásványi anyag kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők;

ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrendkiegészítők karnitinből;

karnitin alapú diétás élelmiszerek; glükózamin étrend-kiegészítők; kreatin étrend-kiegészítők; kreatin alapú

 étrend-kiegészítők és diétás élelmiszerek; kondroitin étrend-kiegészítők; proteincsipszek mint étrend-kiegészítők.

 29    Mogyoróvaj; halból készített élelmiszertermékek; leveskészítmények; levesek; fehérje alapú, állati eredetű

élelmiszerek, így proteintej; proteint tartalmazó tejalapú italok; kreatint tartalmazó tejalapú italok; karnitint

tartalmazó tejalapú italok; aminosavakat tartalmazó tejalapú italok; proteint tartalmazó, állati eredetű, feldolgozott

élelmiszerek; 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; kondroitint tartalmazó állati eredetű, dúsított, feldolgozott

élelmiszerek; proteint tartalmazó, állati eredetű, feldolgozott élelmiszerek; kreatint tartalmazó, állati eredetű,

feldolgozott élelmiszerek; kamitint tartalmazó, állati eredetű, feldolgozott élelmiszerek; vitaminokat tartalmazó,

állati eredetű, feldolgozott élelmiszerek; ásványi anyagokat tartalmazó, állati eredetű, feldolgozott élelmiszerek;

kondroitint tartalmazó, állati eredetű, feldolgozott élelmiszerek; glükózamint tartalmazó, állati eredetű

 feldolgozott élelmiszerek; aminosavakat tartalmazó, állati eredetű, feldolgozott élelmiszerek; tejturmix alapok.

 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]; fagylaltporok; kávé alapú italok; magas protein tartalmú, növényi
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eredetű gabonaszeletek; palacsinták; pótkávé; pudingok; süteménypor; zab alapú ételek; proteinnel dúsított

csokoládészeletek; sportszelet; szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; szénhidrát alapú, növényi eredetű,

feldolgozott élelmiszer; glükóz étkezési használatra; tejturmix alapok (ízesítőszerek/aromák); proteint tartalmazó,

növényi eredetű, feldolgozott élelmiszerek; kondroitin alapú, növényi eredetű, feldolgozott élelmiszerek; 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;

glükózamint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; aminosavakat tartalmazó, növényi

eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; proteint tartalmazó, növényi eredetű, feldolgozott élelmiszerek;

kreatint tartalmazó, növényi eredetű, feldolgozott élelmiszerek; karnitint tartalmazó, növényi eredetű, feldolgozott

élelmiszerek; vitaminokat tartalmazó, növényi eredetű, feldolgozott elelmiszerek; ásványi anyagokat tartalmazó,

növényi eredetű, feldolgozott élelmiszerek; kondroitint tartalmazó, növényi eredetű, feldolgozott élelmiszerek;

glükózamint tartalmazó, növényi eredetű, feldolgozott élelmiszerek; aminosavakat tartalmazó, növényi eredetű,

 feldolgozott élelmiszerek.

 32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; smoothie-k (gyümölcs- és zöldségitalok); tejsavó alapú italok;

proteint tartalmazó italok; kreatint tartalmazó italok; aminosavakat tartalmazó italok; karnitint tartalmazó italok;

vitamintartalmú italok; proteinnel dúsított sportitalok; fehérjealapú italok; energiaitalok; koffeintartalmú

 energiaitalok; azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás italok.

 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; konzultáció személyzeti kérdésekben;

kommunikáció átírása (irodai funkciók); közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

marketing szolgáltatások; 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; reklámozás; 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; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint

reklámozás a következőkkel kapcsolatosan: emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

tápértékkel rendelkező adalékanyagok és vitaminkészítmények, proteint tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők,

táplálékkiegészítők, karnitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők,

vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, ásványi anyagokat

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, kondroitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők, sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrendkiegészítők, proteint
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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, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők

por, kapszula és tabletta formájában, testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

étrendkiegészítők por, kapszula és tabletta formájában, izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában, proteinalapú étrendkiegészítők,

aminosavakból álló élelmiszer-kiegészítők, vitaminalapú kiegészítők, vitamin- és ásványianyag-alapú

kiegészítők, vitaminok és vitaminkészítmények, vitaminokat tartalmazó étrendkiegészítők, vitaminkészítmények

élelmiszer-kiegészítők formájában, ásványi étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, ásványi

élelmiszer-kiegészítők, karnitinalapú étrend-kiegészítők, glükózalapú étrend-kiegészítők, glükózamin alapú

étrend-kiegészítők, kondroitin készítmények, kondroitin alapú étrend-kiegészítők, kreatin alapú

étrend-kiegészítők, 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, tej és tejtermékek, tejsavó, proteines tej, szójalecitin étkezési célokra, lenmagolaj étkezési célokra,

proteinalapú élelmiszerek, proteint tartalmazó tejalapú italok, kreatin tartalmazó tejalapú italok, karnitint

tartalmazó tejalapú italok, aminosavakat tartalmazó tejalapú italok, proteincsipszek, szénhidrát alapú

élelmiszerek, italok melyek proteint tartalmaznak, italok melyek kreatint tartalmaznak, italok melyek

aminosavakat tartalmaznak, italok melyek karnitint tartalmaznak, vitaminokat tartalmazó italok, proteinnel

dúsított sportitalok, proteinalapú italok, energiaitalok, koffeint tartalmazó energiaitalok, azonnal fogyasztható

 alkoholmentes italtermékek, izotóniás italok, izotóniás alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 20 01828

 ( 220 ) 2020.06.25.

 ( 731 )  Varró Szilvia, Budapest (HU)

 ( 541 ) Emlékmackó

 ( 511 )  28    Állatfigurák mint játékszerek; berendezések játékokhoz; gyűjthető játékfigurák; játék figurák; játék

 szobrocskák; játékállatok; játékfigurák; játékfigurákból álló játékkészletek; játékmacik, játékmackók.

 ( 210 ) M 20 02080

 ( 220 ) 2020.07.20.

 ( 731 )  Barna Zoltánné, Abony (HU)

 ( 740 )  Dr. Bertók László Ügyvédi Iroda, Cegléd

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és

 egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök.

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

 vagy állatok részére.
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 ( 210 ) M 20 02577

 ( 220 ) 2020.09.01.

 ( 731 )  Bereczky Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bacsek György Imre, Budapest

 ( 541 ) Pandamasszázs

 ( 511 )  44    Masszázs; lávaköves masszázs; hagyományos japán masszázs; masszázs és terapeutikus shiatsu masszázs;

 masszázsszolgáltatások; mélyszöveti masszázs; thai masszázs.

 ( 210 ) M 20 03272

 ( 220 ) 2020.11.02.

 ( 731 )  SetSales Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói vélemények szolgáltatása

kereskedelmi vagy reklámcélokra; hirdetési- és reklámszolgáltatások; import-export ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások;

 munkaerő-toborzás; szabadtéri reklámozás, hirdetés; telemarketing szolgáltatások; üzleti információk.

 39    Ajándékcsomagolás; áruszállítás; fuvarozás, áruszállítás; információ szállítással kapcsolatban; szállítás;

 termékek csomagolása.

 ( 210 ) M 20 03274

 ( 220 ) 2020.11.02.

 ( 731 )  Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; tanítási és oktatási anyagok.

  28    Testnevelési és sportcikkek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 45    Sportolás népszerűsítése; résztvevők statisztikájának elkészítése; tagjainak támogatása és érdekeinek

 védelme.

 ( 210 ) M 20 03291

 ( 220 ) 2020.11.03.

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

 ( 740 )  Dr. Wéber Péter, Budapest

 ( 541 ) IMMUNERŐ

 ( 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.

 ( 210 ) M 20 03463

 ( 220 ) 2020.11.13.

 ( 731 )  Firhang Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   35    Lakástextil, függöny, függönyvarrási-kellékek kis- és nagykereskedelme.

  40    Fényáteresztő függönyök, dekorfüggönyök, párnahuzatok, ágytakarók egyedi varrása, gyártása.

 ( 210 ) M 20 03468

 ( 220 ) 2020.11.13.

 ( 731 )  NJF Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; álló asztalok; állószekrények; beépített bútorok; beépített

hálószobabútor; beépített konyhabútor; beépített konyhaszekrények, konyhablokkok; beépített szekrények; beltéri

bútorok; bútorok; bútorpolcok; ebédlőasztalok; fémbútorok; kanapék, díványok; kárpitozott bútor; kisasztalkák;

kisasztalok; kisszekrények; kisszekrények [bútorok]; komódok, fiókos szekrények; konyhabútorok; konyhai

 asztalok; könyvespolcok.

 ( 210 ) M 20 03480

 ( 220 ) 2020.11.16.

 ( 731 )  Bárdos Zsuzsanna, Gyöngyös (HU)

 ( 541 ) Ökogaléria

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

 ( 210 ) M 20 03530

 ( 220 ) 2020.11.19.

 ( 731 )  Kaprinyák Nikolett, Budapest (HU)

 ( 740 )  Frang Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Csodahelyek

 ( 511 )  35    On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online reklámozás számítógépes kommunikációs

hálózatokon keresztül; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva;

reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok készítése és elhelyezése

mások számára; reklámok megjelenítése mások részére; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes

hálózatokon történő online reklámozást; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazási ágazattal

kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása]; reklámszövegek megjelentetése;

reklámszövegek publikálása; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámhirdetések megjelentetése;

online közösségi gazdálkodási szolgáltatások; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; harmadik

személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása;

 reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva.

 43    Információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; online

információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban; online információnyújtás szállodai

foglalásokkal kapcsolatban; szállásinformációk biztosítása az interneten; szállodákkal kapcsolatos elektronikus

 információs szolgáltatások; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban.

 ( 210 ) M 20 03597

 ( 220 ) 2020.11.23.

 ( 731 )  Tetétlen Községi Önkormányzat, Tetétlen (HU)

 ( 740 )  Kovács Tibor Márk, Nagyhegyes

 ( 541 ) Tetétlen Kincsei

 ( 511 )   29    Homoktövis lekvárok.

  30    Homoktövislevél tea; homoktövis hús- és magliszt.
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  32    Homoktövis velő; homoktövis szörp.

 ( 210 ) M 20 03674

 ( 220 ) 2020.12.01.

 ( 731 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CAESAR

 ( 511 )  19    Kátrány; cementlapok; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok,

nem fémből; lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből; útmenti biztonsági korlátok, nem fémből; kő;

 építőelemek betonból; műkő; járólapok, nem fém; nem fémes anyagokból készült útburkoló blokkok.

 ( 210 ) M 20 03675

 ( 220 ) 2020.12.01.

 ( 731 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VIA ROMA

 ( 511 )  19    Kátrány; cementlapok; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok,

nem fémből; lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből; útmenti biztonsági korlátok, nem fémből; kő;

 építőelemek betonból; műkő; járólapok, nem fém; nem fémes anyagokból készült útburkoló blokkok.

 ( 210 ) M 20 03676

 ( 220 ) 2020.12.01.

 ( 731 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FLORENZ

 ( 511 )  19    Kátrány; cementlapok; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok,

nem fémből; lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből; útmenti biztonsági korlátok, nem fémből; kő;

 építőelemek betonból; műkő; járólapok, nem fém; nem fémes anyagokból készült útburkoló blokkok.

 ( 210 ) M 20 03677

 ( 220 ) 2020.12.01.

 ( 731 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SUAVE

 ( 511 )  19    Kátrány; cementlapok; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok,

nem fémből; lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből; útmenti biztonsági korlátok, nem fémből; kő;

 építőelemek betonból; műkő; járólapok, nem fém; nem fémes anyagokból készült útburkoló blokkok.

 ( 210 ) M 20 03678

 ( 220 ) 2020.12.01.

 ( 731 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TOSCANA

 ( 511 )  19    Kátrány; cementlapok; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok,

nem fémből; lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből; útmenti biztonsági korlátok, nem fémből; kő;

 építőelemek betonból; műkő; járólapok, nem fém; nem fémes anyagokból készült útburkoló blokkok.

 ( 210 ) M 20 03679

 ( 220 ) 2020.12.01.
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 ( 731 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CLASSIC

 ( 511 )  19    Kátrány; cementlapok; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok,

nem fémből; lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből; útmenti biztonsági korlátok, nem fémből; kő;

 építőelemek betonból; műkő; járólapok, nem fém; nem fémes anyagokból készült útburkoló blokkok.

 ( 210 ) M 20 03681

 ( 220 ) 2020.12.01.

 ( 731 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dr. Stettner Wilhelm, Budapest

 ( 541 ) MONTECRISTO

 ( 511 )  19    Kátrány; cementlapok; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok,

nem fémből; lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből; útmenti biztonsági korlátok, nem fémből; kő;

 építőelemek betonból; műkő; járólapok, nem fém; nem fémes anyagokból készült útburkoló blokkok.

 ( 210 ) M 20 03693

 ( 220 ) 2020.12.02.

 ( 731 )  Lakatos Bálint, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Ruszthi Hunor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dörgicsélő

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 20 03720

 ( 220 ) 2020.12.04.

 ( 731 )  Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők kutyák és macskák számára.

 ( 210 ) M 20 03726

 ( 220 ) 2020.12.04.

 ( 731 )  HILLTOP Neszmély Zrt., Neszmély (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Érezd+

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 20 03808

 ( 220 ) 2020.12.11.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  ( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
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 ( 210 ) M 20 03880

 ( 220 ) 2020.12.17.

 ( 731 )  Schneiderné Kiss Margit Nóra, Nyáregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Kenderből nyert fehérje- és kenderolaj, különféle áruk, nevezetesen testápolási és piperecikkek, étrend és

táplálékkiegészítők, étkezési étrend-adalékanyagok kulináris célokra, italok, valamint élelmiszeripari termékek és

 ruházat gyártásához.

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

eszenciaolajok; testápolási és piperecikkek, nevezetesen test-, kéz- és arckrémek, fürdő- és bőrkrémek,

bőrnedvesítők és hidratálókrémek, samponok, balzsamok és testmosás; éteres olajok; esszenciális növényi olajok;

természetes illóolajok; kevert illóolajok; emulgeált illóolajok; olajok kozmetikai célokra; illóolajok a bőr

 ápolásához; illóolajok az idegek megnyugtatására; kozmetika.

5    Kannabisz gyógyászati célokra; gyógynövénykivonatok; gyógynövénykivonatok gyógyászati használatra;

növényi és gyógynövénykivonatok gyógyászati használatra; táplálékkiegészítők, elixírek (gyógyszerészeti

készítmények); elixírek; étrendkiegészítők emberek és állatok számára; étrendkiegészítők a koleszterin

szabályozására; étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; táplálék- és étrendkiegészítők; gyulladásgátló

készítmények; gyulladásgátló és lázcsillapító készítmények; biológiai készítmények gyógyászati használatra;

biológiai készítmények orvosi vagy állatorvosi használatra; biotechnológiai készítmények orvosi használatra;

gyógyászati készítmények és anyagok rák megelőzésére; gyomor-bél betegségek kezelésében használt

gyógyszerészeti készítmények és anyagok; ásványi készítmények és anyagok gyógyászati használatra;

gyógyszerészeti készítmények és anyagok; gyógyászati készítmények és anyagok rák kezelésére; gyógyászati

készítmények rák megelőzésére és kezelésére; biofarmakon termékek rák kezelésére; gyógyászati készítmények

és készítmények rák megelőzésére és kezelésére; étrend-kiegészítőként használt antioxidánsok;

étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítők állatorvosi használatra; vitaminokból álló étrend-kiegészítők;

étrend-kiegészítőként használt italok; táplálék-kiegészítők; vitamin kiegészítők vízoldható tabletták formájában

pezsgő italok készítéséhez; gyógynövény-kiegészítők; sportsérülések kezelésére szolgáló gyógyszerészeti

 készítmények; étrend-kiegészítők sportolók számára; folyadékok, krémek sportolók lábának kezeléséhez.

 ( 210 ) M 21 00015

 ( 220 ) 2021.01.04.

 ( 731 )  Lóránth Zoltán, Budapest (HU)

  

( 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,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 21 00034

 ( 220 ) 2021.01.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  10    Állatorvosi arcvédők, arcvédő maszkok; állatorvosi kesztyűk; arcmaszkok sebészeti használatra;

arcmaszkok sebészeti használatra baktériumok elleni védelemhez; betegvizsgáló köpenyek; egészségügyi
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maszkok por elleni védelemre, orvosi célokra; egészségügyi maszkok porizolációhoz gyógyászati célokra;

eldobható kesztyűk állatorvosi célra; eldobható kesztyűk sebészeti célra; eldobható védőkesztyűk orvosi

használatra; fogászati kesztyűk; fogászati latex kesztyűk; fogorvosi arcvédő maszkok; fogorvosi arcvédők,

arcvédő maszkok; gyógyászati célú egészségügyi maszkok; hajvédő sapkák állatorvosi használatra

[állatorvosoknak]; hajvédő sapkák fogorvosi használatra [fogorvosoknak]; kesztyűk gyógyászati használatra;

köpenyek sebészeti használatra; kórházban használatos kesztyűk; latex kesztyűk állatorvosi célra; latex kesztyűk

orvosi használatra; latex kesztyűk sebészeti használatra; latex vizsgálókesztyűk orvosi használatra; légzésvédő

maszkok orvosi alkalmazásokhoz; légzésvédő maszkok sebészeti alkalmazásokhoz; maszkok egészségügyi

személyzet általi használatra; műtétekhez használt védőkesztyűk sebészek számára; műtős sapkák; műtősruhák;

nagy hatékonyságú sebészeti szűrőmaszkok; nem szőtt anyagokból készült légzésvédő maszkok sebészeti

alkalmazásokhoz; operációk során használatos kesztyűk; orrvédő maszkok állatorvosi használatra; orrvédő

maszkok fogászati használatra; orrvédő maszkok orvosi használatra; orvosi arcvédő maszkok; orvosi arcvédők,

arcvédő maszkok; orvosi gumikesztyűk; orvosi köpenyek; orvosi maszkok; orvosi vizsgálókesztyűk; ruházat,

fejfedők és lábbelik ápolószemélyzet és páciensek számára; sebészeti arcvédők, arcvédő maszkok; sebészeti

cipőborítók, cipővédők; sebészeti gumikesztyűk; sebészeti kesztyűk; sebészeti köpenyek; sebészeti

légzőmaszkok; sebészeti maszkok; sebészeti ruhák, műtős ruhák; speciális műtőruházat; steril ruházat sebészeti

használatra; szájvédő maszkok állatorvosi használatra; szájvédő maszkok fogászati használatra; szájvédő

maszkok orvosi használatra; védőkesztyűk állatorvosi célra; védőkesztyűk egészségügyi [orvosi] személyzet

számára; védőkesztyűk fogászati személyzet számára; védőkesztyűk gyógyászati használatra; védőmaszkok

egészségügyi [orvosi] személyzet számára; védőmaszkok fogászati személyzet számára; védőmaszkok sebészek

általi használatra műtétek során; védőruházat orvosi célokra; védőruházat sebészeti célokra; vizsgálathoz használt

ujjvédők; vizsgálókesztyűk gyógyászati használatra; ortopédiai cikkek; talpbetétek ortopédiai célokra; talpbetétek

ortopédiai használatra; puha talpbetétek [ortopéd]; nem szőtt anyagokból készült légzésvédő maszkok orvosi

alkalmazásokhoz; cipőbetétek [ortopédiai]; arcmaszkok gyógyászati használatra baktériumok elleni

 védekezéshez; arcmaszkok gyógyászati használatra.

 25    Ápolói egyenruhák; ápolónői nadrágok; ápolónői overallok; ápolónőruhák; arcmaszkok [divatcikkek];

arcmaszkok [ruházat]; atlétatrikók; felsőruházat; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfi és női dzsekik,

kabátok, nadrágok, mellények; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; férfi ruházat; hosszúnadrágok, nadrágok;

kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; köpenyek; kötényruhák, kötények; kötött mellények; kötött pólók;

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

női felsőruházat; női ruhák; overallok, munkaruhák; polár pulóverek; pólók; védőnadrágok; zoknik; bőrpapucsok;

 bőrcipők; férfi és női lábbeli; gumi lábbelik; klumpák; munkacipők; női lábbelik; papucsok.

 35    Kiskereskedelmi ruházati csomagküldési szolgáltatások; kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatások

ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; kézitáskákkal

kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai cikkek csomagküldési kiskereskedelme;

lábbelikkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; varrócikkekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; varrócikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; árubemutatás;

árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra; árubemutatók szervezése

kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök segítségével, az úgynevezett

teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása

reklámcélokra; bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; bemutatási szolgáltatások értékesítéshez; bemutatók

szervezése eladási célokra; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;

értékesítési bemutatók; reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú bemutatók szervezése;
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kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és

reklámcélokra; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; szakvásárok rendezése; szakmai bemutatók rendezése;

virtuális kereskedelmi bemutatók online levezetése; adminisztratív hűségkártya szolgáltatások; harmadik fél

termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése kuponok terjesztése révén; címzett reklámküldemények

terjesztése ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása céljából; mások áruinak és szolgáltatásainak

promóciója kuponok osztásával; promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok

terjesztése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások;

reklámanyag-terjesztés; reklám, prospektusok terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámanyagok

terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok

terjesztése online kommunikációs hálózatokon; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások;

reklámterjesztési szolgáltatások az interneten keresztül; termékminták terjesztése reklámcélokra; termékminták,

áruminták terjesztése; termékek terjesztése, szétosztása reklámcélokból; reklámszövegek terjesztése; online

weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; weboldalakon biztosított felületek termékek és

szolgáltatások reklámozására; weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások

reklámozása céljából; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; termékek és szolgáltatások

reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; online hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási

szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő összehozása céljából; webindexelés kereskedelmi vagy reklám

célokra; weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; weboldalakként használt reklámok összeállítása;

 üzleti weboldalak reklámozása; számítógépes hálózatok és weboldalak online reklámozása.

 ( 210 ) M 21 00037

 ( 220 ) 2021.01.06.

 ( 731 )  Quinit Közhasznú Nonprofit Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Audiovizuális- és multimediás tartalom közvetítése az interneten keresztül; televíziós információközlés.

 41    Oktatás biztosítása fogyatékkal élők számára; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott

oktatási szolgáltatások; táboroztatás; kiadványok megjelentetése; vallásoktatás; audio-, video- és multimédiás

 termékek gyártása, fényképezés; mentorálás; szakmai képzés; nevelés; szórakoztatás; kultúrális tevékenységek.

 43    Ideiglenes szállásadás; vendéglátás; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen ideiglenes szállásadás;

szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; személyzettel ellátott lakóhelyek biztosítása [ideiglenes

 szállásadás]; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás].

 ( 210 ) M 21 00063

 ( 220 ) 2021.01.10.

 ( 731 )  DynamO Pricing Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; ár összehasonlító szolgáltatások;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; kereskedelmi és

üzleti árak és statisztikai információk összeállítása és szolgáltatása; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása;

kereskedelmi információs ügynökségek [üzleti információk biztosítása, marketing adatok biztosítása, demográfiai

adatok biztosítása]; kereskedelmi, üzleti információk szolgáltatása; kereskedelmi üzleti információk szolgáltatása

számítógépes adatbázisok segítségével; online üzleti és kereskedelmi információk szolgáltatása; számítógépes

üzleti információk szolgáltatása; számítógépesített üzleti információk visszakeresése; számítógéppel támogatott
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üzleti információk; üzleti információk biztosítása; üzleti információk elemzése; üzleti információk gyűjtése;

üzleti információk nyújtása az interneten, kábelhálózaton vagy más adatátviteli formán keresztül; üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti információk összeállítása; üzleti információk összegyűjtése;

üzleti információk szolgáltatása; üzleti statisztikai információk szolgáltatása; üzleti statisztikai információk

kidolgozása, szerkesztése; üzleti statisztikai információk összeállítása; üzleti statisztikák és kereskedelmi

 információk összeállítása; üzleti ügyekkel kapcsolatos információk.

  42    Számítógépesített üzleti információk tárolása.

 ( 210 ) M 21 00074

 ( 220 ) 2021.01.12.

 ( 731 )  Melis Investment Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Burritok; chips (gabona készítmény); csokoládé; csokoládés mousse-ok (habok); fagylaltok és jégkrémek

(1), kávé, kávé alapú italok; ketchup (szósz); majonéz; mustár; pizza; sajtburgerek (szendvicsek); snack ételek

 (gabona alapú); szendvicsek; szusi; tortilla.

 ( 210 ) M 21 00114

 ( 220 ) 2021.01.13.

 ( 731 )  VITAL DEFENSE Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok

  

( 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).

 ( 210 ) M 21 00118

 ( 220 ) 2021.01.14.

 ( 731 )  Losonczi Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KreaLáda

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 210 ) M 21 00120

 ( 220 ) 2021.01.14.

 ( 731 )  EURO SOL, Budapest (HU)

 ( 740 )  Berki Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

 ( 210 ) M 21 00122

 ( 220 ) 2021.01.14.

 ( 731 )  EMIKOO 2014 Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Földi Julianna Veronika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Csiszolókorongok elektromos csiszológépekhez; csiszolófejek gépekhez; csiszolóbetétek gépekhez;

csiszolókorongok [gépek]; csiszolókorongok [szerszámok gépekhez]; csiszolókorongok [szerszámgépek];

csiszolószerszámok gépekhez; elektromos csiszolókorongok; elektromosan működtetett csiszolókorongok;

csiszoló szerszámok [gépalkatrészek]; csiszoló szerszámok [gépek vagy gépalkatrészek]; csiszolóanyagokból

készült korongok [gépalkatrészek]; fúróbetétek kőzetfúráshoz; fúróbetétek gépekhez; fúrókoronák

[gépalkatrészek]; fúrókoronák [szerszámgépek]; gyémánt fúrófejek gépekhez; vágóeszközök mint gépek részei;

vágókorongok gépalkatrészekként; vágófejek [gépalkatrészek]; vágószerszámok [gépek] fúróvégek formájában;

gyémánt vágószerszámok gépekhez; korong alakú forgó csiszolószerszámok [gépalkatrészek]; korong alakú

 forgó csiszolószerszámok [gépek]; gépekkel használatos csiszolólemezek, dörzskorongok.

8    Kézi működtetésű szerszámokkal használatos csiszolókorongok; vágó, fúró, csiszoló, élező és felszínkezelő

szerszámok; csiszolókorongok [kéziszerszámok részei]; csiszolókorongok; csiszolókorongok, köszörűkorongok

[kéziszerszámok részei]; kéziszerszámokkal használatos csiszolókorongok; kézi működtetésű csiszolók; gyémánt

fúróbetétek kézi működtetésű szerszámokhoz; kéziszerszámokban használatos fúróbetétek; fúrófejek

[kéziszerszámok részei]; forgó fúrófejek [kéziszerszámok]; gyémánt vágóeszközök kéziszerszámokhoz;

 vágókorongok kézi működtetésű szerszámokhoz; vágókorongok, vágókerekek [kéziszerszámok].

 17    Gumialátétek [nem vízcsapokhoz]; gumi alátétek szoros illesztések kialakításához [nem vízcsapokhoz];

 műanyag fröccsöntött elemek kivéve műanyag játékok.

 19    Építőelemek (nem fém); műanyag építőelemek; nemfém építőelemek padlóhoz; műanyag építőanyagok;

műanyagsínek [építőanyagok]; nemfém építőanyagok egyenlítéshez, simításhoz; műanyag építőlapok;

 padlóburkoló alátét.

 20    Fugakeresztek; műanyag rögzítőanyagok; műanyagból készült alátétek; csapok, ékek, nem fémből;

 műanyagból készült menetes rögzítők; rögzítő eszközök (nem fémből); nem fém elemek lapok szintezésére.

 ( 210 ) M 21 00125

 ( 220 ) 2021.01.15.

 ( 731 )  EURO SOL Burgonyakereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Berki Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) EURO SOL

 ( 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,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

 ( 210 ) M 21 00128

 ( 220 ) 2021.01.15.

 ( 731 )  Hegedűs Gábor, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 541 ) GaBee Méhészet

 ( 511 ) 4    Méhviasz; méhviasz a további feldolgozásban való felhasználásra; méhviasz gyertyakészítéshez; méhviasz

 kenőcsök készítéséhez; méhviasz kozmetikai szerek gyártásához.

5    Méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati célokra; méhpempő gyógyszerészeti használatra;

méhpollen gyógyhatású tápanyagként történő felhasználásra; méhpollen táplálkozási kiegészítőként történő

 használatra; propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra.

 30    Cukor, természetes édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek; cukor, méz,

melaszszirup; biológiai méz emberi fogyasztásra; édes krémek [méz]; gyógyfüves méz; méz; mézek; mézek

[étkezéshez]; természetes érett méz; természetes méz; méhpempő; propolisz; propolisz étkezési célokra;

 lépesméz.

 ( 210 ) M 21 00129

 ( 220 ) 2021.01.15.

 ( 731 )  Makai Zsuzsanna Mária, Kecskemét (HU)

 ( 541 ) Garden Angels

 ( 511 )  35    Franchise megoldásokkal kapcsolatos üzleti információk szolgáltatása; franchise-hoz kapcsolódó üzleti

tanácsadás és konzultáció; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-ra vonatkozó ügyviteli

tanácsadási szolgáltatások; franchise-ra vonatkozó üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise szolgáltatásokkal

 kapcsolatos kereskedelmi tanácsadás.

 44    Faiskolai, csemetekertészeti szolgáltatások; fák ültetése a szénveszteség ellentételezésére; faültetés; faültetés

szén-dioxid-kibocsátás ellensúlyozására; faültetéssel kapcsolatos tanácsadás; féregirtás [mezőgazdaságban,

kertművelésben és erdészetben]; gazdálkodás (növények); gyomirtással kapcsolatos tájékoztatás; kártékony

állatok irtása [a mezőgazdaságban, a kertészetben vagy az erdészetben]; kártevőirtási szolgáltatások a

mezőgazdaság, az akvakultúra, a kertészet és az erdészet számára; kártevőirtó szolgáltatások a mezőgazdaság,

kertészet és erdészet számára; kertészet, kertészkedés, parkosítás; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti

csörlőzési szolgáltatások; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; mezőgazdasági, kertészeti és

erdészeti féregirtás; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti célú féregirtással kapcsolatos tájékoztatás;

mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti célú féregirtás, és ezzel kapcsolatos tájékoztatás; mezőgazdasági

rovarirtószer permetezés; mezőgazdasági szolgáltatások a környezetvédelemmel kapcsolatban; tanácsadási és

konzultációs szolgáltatások a szerves trágya mezőgazdaságban, kertészetben és erdészetben való felhasználásával

kapcsolatban; tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a trágya mezőgazdaságban, kertészetben és erdészetben

való felhasználásával kapcsolatban; tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a mezőgazdasági és kertészeti

trágyák felhasználásával kapcsolatban; tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a fenntartható

mezőgazdasághoz és kertészethez szükséges nem vegyi kezelések alkalmazásával kapcsolatban; tanácsadás a

mezőgazdaság, a kertészet és az erdészet területén; tájékoztatás mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti

szolgáltatásokkal kapcsolatban; rovarirtók permetezése kertészeti célokra; tanácsadási és konzultációs

szolgáltatások gyomok, kártevők és férgek mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti irtásával kapcsolatban;
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tanácsadó és konzultációs szolgáltatások a mezőgazdasággal, kertészettel és erdészettel kapcsolatban; tájépítészi

 szolgáltatások; kert- és tájépítészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00131

 ( 220 ) 2021.01.15.

 ( 731 )  ARAGO Green Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság, Sajókeresztúr (HU)

 ( 740 )  JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Indítómotorok; elektromos indítómotorok; elektromos tápegységek [generátorok]; generátor tárcsák

járművekhez; kefék mint motorok, generátorok és dinamók alkatrészei; váltóáramú generátorok szárazföldi

járművekhez; váltakozó elektromos áramú generátorok szárazföldi járművekhez; turbófeltöltők gépekhez;

turbófeltöltők járműmotorokhoz; turbófeltöltők motorokhoz; turbófeltöltők szárazföldi járművek motorjaihoz;

turbógenerátorok; kipufogógáz-visszavezető [EGR] szelepek motorokhoz és hajtóművekhez; vákuum

akkumulátorok belsőégésű motorokhoz; fékek gépekhez; fékezőmotorok; gépekhez való fékbetétek; gépekhez

való fékpofák; inert gáz generátorok [gépek]; váltakozó elektromos áramú generátorok vízi járművekhez;

váltakozó elektromos áramú generátorok gépekhez; elektromos generátorok, áramfejlesztők járművekhez;

kormányrudazatok gépekhez; működtető mechanizmusok kormánylapátok vezérléséhez; adagoló szelepek

[gépalkatrészek]; biztonsági szelepek [géprészek]; elektromos működtetésű szelepek; fém biztonsági szelepek

[gépalkatrészek]; fém csapok [szelepek] gépalkatrészek; fém szelepszerelvények [gépek részei]; folyadékáramlást

szabályozó szelepek [mechanikus]; gépek nyomásszabályozó szelepei; gépek részét képező iszapürítő szelepek;

gépek részét képező nyomásszabályozó szelepek; hidraulikus szelepek; hidraulikus szelepek [gépalkatrészek];

golyós szelepek mint gépalkatrészek; hidraulikus szelepemelők; hidraulikus vezérléssel automatikus módon

működtetett szelepek; hőmérséklet szabályozó szelepek [géprészek]; pneumatikus szelepindítók; nyomásváltozás

által működtetett szelepek; nyomásszabályozók [szelepek], mint géprészek; pneumatikusan működtethető

szelepek; szelepek; szelepek gépekhez; szelepek [géprészek]; szelephimbák [géprészek]; szelephimbák [gépjármű

motoralkatrészek]; szelepfedelek [járműalkatrészek]; üzemanyag-szelepek; vákuumszabályozó szelepek

[hajtóművek részei]; vákuumszabályzó szelepek [géprészek]; zárható szelepek [géprészek]; visszacsapó szelepek

műanyagból [géprészek]; visszacsapó szelepek fémből [géprészek]; vezetőbütykök, szelepemelők motorokhoz;

elektromotorok digitális szervo hajtásvezérléssel ellátott gépekhez; hajtásláncok repülőgépekhez; hidrosztatikus

hajtások; lineáris hajtóművek, hajtások; osztó hajtások; repülőgépek hajtására szolgáló hajtószíjak; súrlódó

hajtásos gépelemek; változó fordulatszámú hajtások gépekhez; hidraulikus akkumulátorok; hidraulikus

 akkumulátorok mint gépalkatrészek; hidropneumatikus akkumulátorok.

 12    Fékszegmensek gépkocsikhoz; fékbélések szárazföldi járművekhez; fékbélések személygépkocsikhoz;

fékbetétek gépkocsikhoz; fékbetétek szárazföldi járművekhez; fékbovdenek [motorkerékpárhoz]; fékdobok

szárazföldi járművekhez; fékek gépkocsikhoz; fékek [kerékpárok részei]; fékek kerékpárokhoz; fékek szárazföldi

járművekhez; fékhengerek szárazföldi járművekhez; fékkábelek kerékpárokhoz; fékkarok járművekhez; fékkarok

kerékpárokhoz; féknyergek [motorkerékpárokhoz]; féknyergek szárazföldi járművekhez; fékpedálok

járművekhez; fékpedálok [motorkerékpárok részei]; fékpedálok szárazföldi járművekhez; fékpofák gépkocsikhoz;

fékpofák [kerékpárok részei]; fékpofák szárazföldi járművekhez; fékrendszerek szárazföldi járművekhez;

féktárcsák [motorkerékpárok részei]; féktárcsák motorkerékpárokhoz; féktárcsák szárazföldi járművekhez;

féktuskók szárazföldi járművekhez; szárazföldi járművek fékrendszereinek részét képező tartályok; szárazföldi

járművek fékrendszereiben a folyadékok szintjének fenntartására szolgáló tartályok; fékbélések

repülőgép-futóművekhez; fékek légi járművekhez; kiegyenlítő hengerek légi járművek fékrendszereihez;

indítómotorok szárazföldi járművekhez; kormánymű fogaslécek járművekhez; kormányművek és kormánylapátok

[vízi járművekhez]; kormányművek szárazföldi járművekhez; kompresszorok szárazföldi járművek
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turbófeltöltéses belső égésű motorjaihoz; turbólégcsavaros repülőgépek; kormányborítások járművekhez;

gumiabroncs szelepek; járműabroncsokhoz való szelepsapkák; járműabroncsokhoz való szelepszárak; szelepek

járműabroncsokhoz; elektromos hajtások szárazföldi járművekhez; villanymotorok szárazföldi járművek

 hajtására.

 ( 210 ) M 21 00178

 ( 220 ) 2021.01.20.

 ( 731 )  LED LIGHTING Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Czeglédi Ádám Sándor, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Ipari felhasználásra szánt világítóberendezések, világítótestek, lámpatestek, világítástechnikai berendezések,

LED-diódás világító berendezések, organikus fénykibocsátó diódás (OLED-es) világítóberendezések, és az

 előbbiek szerelvényei, alkatrészei.

 42    Ipari felhasználásra szánt világítórendszerek, világítóberendezések tervezése; műszaki tervezés és műszaki

projektmenedzsment ipari felhasználásra szánt világítóberendezések fejlesztéséhez; ipari felhasználásra szánt

világítóberendezésekkel kapcsolatos mérnöki kutatási és fejlesztési szolgáltatások; ipari felhasználásra szánt

 világítórendszerekkel, illetve világítóberendezésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás.

 ( 210 ) M 21 00180

 ( 220 ) 2021.01.20.

 ( 731 )  Dry Beta Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hevér Judit, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 00213

 ( 220 ) 2021.01.21.

 ( 731 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek;

jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,

bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,

 támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00225

 ( 220 ) 2021.01.22.

 ( 731 )  Csorba Noémi, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) Falusi Kosár

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 21 00238

 ( 220 ) 2021.01.25.

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

 ( 740 )  Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

  40    Nyomtatás, nyomdai szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 21 00247

 ( 220 ) 2021.01.25.

 ( 731 )  Bács Ferenc, Debrecen (HU)

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

 ( 511 )  16    Asztali irattartók, laptartók; asztali névjegytartók; iratrendezők (irodai használatra); irattartó dobozok;

irattartó; irattartók [irodai cikkek]; irattartók irodai használatra; irodaszer szekrények; irodaszer szekrények

[irodai berendezések]; irodaszer tartó dobozok; irodaszerek; rendezők mint irodaszerek; toll- és ceruzatartók; toll-

és ceruzatartó dobozok; zsebes irattartók irodaszerként való használatra; papír és karton; nyomdaipari termékek;

könyvkötészeti anyagok; fényképek; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések];

 nyomdabetűk.

 ( 210 ) M 21 00278

 ( 220 ) 2021.01.27.

 ( 731 )  KOLIKEN Korlátolt Felelősségű Társaság, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Oryx

 ( 511 )   12    Kerékpárok; kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; futókerékpárok; kerékpáralkatrészek.

 ( 210 ) M 21 00279

 ( 220 ) 2021.01.27.

 ( 731 )  KOLIKEN Korlátolt Felelősségű Társaság, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Eland

 ( 511 )   12    Kerékpárok; kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; futókerékpárok; kerékpáralkatrészek.

 ( 210 ) M 21 00280

 ( 220 ) 2021.01.27.

 ( 731 )  KOLIKEN Korlátolt Felelősségű Társaság, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gommer

 ( 511 )   12    Kerékpárok; kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; futókerékpárok; kerékpáralkatrészek.

 ( 210 ) M 21 00285

 ( 220 ) 2021.01.27.

 ( 731 )  Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Audio felvételek; audiovizuális felvételek; elektronikus folyóiratok; elektronikus könyvek; filmek,

mozgófilmek; internetről elektronikus formában letöltött heti kiadványok, publikációk; képzési kézikönyvek

számítógépes programok formájában; letölthető digitális fényképek; letölthető elektronikus brosúrák; letölthető

elektronikus hírlevelek; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus könyvek;

letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában; letölthető kiadványok, publikációk; letölthető

 tanfolyami anyagok; rögzített videók; számítógépes hordozókon rögzített elektronikus kiadványok.

 16    Betegtájékoztatók; címlisták; folyóiratok; hirdetési kiadványok; meghívók; névjegykártyák; nyomtatott
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brosúrák; nyomtatott előadások; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott hirdetések; nyomtatott oklevelek;

nyomtatott oktatási anyagok; oktatási és képzési anyagok; oktatási kézikönyvek; oktató jellegű kiadványok;

 papírból készült poszterek; poszterek; reklámbrosúrák.

 41    Előadások szervezése; képzés és oktatás; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; orvosi,

 egészségügyi oktatási szolgáltatások; online oktatás biztosítása.

 ( 210 ) M 21 00286

 ( 220 ) 2021.01.27.

 ( 731 )  KOLIKEN Korlátolt Felelősségű Társaság, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Smile

 ( 511 )   12    Kerékpárok; kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; futókerékpárok; kerékpáralkatrészek.

 ( 210 ) M 21 00287

 ( 220 ) 2021.01.27.

 ( 731 )  KOLIKEN Korlátolt Felelősségű Társaság, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Cherry

 ( 511 )   12    Kerékpárok; kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; futókerékpárok; kerékpáralkatrészek.

 ( 210 ) M 21 00289

 ( 220 ) 2021.01.27.

 ( 731 )  Münzberg Gusztáv, Balassagyarmat (HU)

 ( 541 ) CannaSwiss

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással.

 ( 210 ) M 21 00290

 ( 220 ) 2021.01.27.

 ( 731 )  Nagy és Nagyfia Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr.Hell László, Nyíregyháza

 ( 541 ) Talpalávaló

 ( 511 )  27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok;

 munkaszőnyeg.

 ( 210 ) M 21 00291

 ( 220 ) 2021.01.27.

 ( 731 )  LIVIOLET 44 BT., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Dörnyeiné Nagy Ibolya, Dunaújváros

 ( 541 ) KOI ZÓNA

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 21 00293

 ( 220 ) 2021.01.27.

 ( 731 )  Serfőző Péter, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás, online szakmai műhelyek szervezése és lebonyolítása, coaching (tréning), mentorálás, online nem

 letölthető tananyagok, cikkek, elemzések és videók biztosítása, webináriumok szervezése, könyvkiadás.
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 ( 210 ) M 21 00295

 ( 220 ) 2021.01.27.

 ( 731 )  Studiorum 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Autómosás; autómosási szolgáltatások; autótisztítás; gépkocsi tisztítás és autómosás; járműmosás;

járműmosó szolgáltatások; járműmosó berendezések karbantartása; járműmosó berendezések javítása;

járműtakarítás; járművek tisztítása; önkiszolgáló autómosó létesítmények biztosítása; szárazföldi gépjárművekkel

 kapcsolatos tisztítási szolgáltatások; személygépkocsik tisztítása; gépjárművek teljeskörű tisztítása.

 ( 210 ) M 21 00331

 ( 220 ) 2021.01.28.

 ( 731 )  Iankovskyi Igor, Monaco (MC)

 ( 740 )  Dr. Tóth Melinda Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti és gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyógyszerészeti és gyógyászati

 eszközök reklámozása; orvosi, klinikai, kórházi, egészségügyi szolgáltatások reklámozása, marketingje.

  42    Orvosi, klinikai és egészségügyi kutatások és kutató szolgáltatások.

 44    Orvosi szolgáltatások; klinikai, kórházi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások, gyógyszerészeti és

 gyógyászati szolgáltatások; szanatórium, orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos üzemeltetés.

 ( 210 ) M 21 00339

 ( 220 ) 2021.01.29.

 ( 731 )  Nemesvölgyi Attila, Göd (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kis és nagykereskedelmi szolgáltatások kávé és helyettesítőik, tea és

helyettesítőik, kakaó és helyettesítőik, kávé őrölt formában, kávéitalok, kávékapszulák, kávékivonatok, kávés

tasakok, kávépárnák, őrölt kávé, pörkölt kávébab, szemes kávék, kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában

vagy italokban], kávéaromák, fogyasztásra kész kávé és kávé alapú italok, malátakávé és kávé keverékei,

szénsavas italok [kávé-, kakaó- vagy csokoládéalapú], tésztafélék [nyers tészta], szószok tésztafélékhez,

tésztapor, fagyasztott tészták, friss tészta, quiche [tésztában sült sós sodó], édes tészták, szárított és friss tészták

[nudlik, gombócok], tésztából készült élelmiszerek, szószok, öntetek, édességek, cukorkák [édességek],

édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi, brownie (csokoládés sütemények), csokoládé, csokoládé
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alapú italok, csokoládé alapú szendvicskrémek, csokoládépaszták, csokoládékrémek, csokoládéval bevont

édességek, gabonakészítmények, feldolgozott gabonákból készült áruk, keményítő és az ebből készült áruk,

élesztő, pékáruk, croissant-ok, rizs, só, fűszerek és ízesítőszerek, sütemények, cukrászsütemények, torták és

kekszek (aprósütemények), fagylalt, méz, cukor, melaszszirup, liszt, szószok, chutney [indiai fűszer], pástétomok,

mustár, kávé alapú italok, marcipán, pizza, paradicsomszósz, vermicelli, nudli, metélt tészta, snack ételek (gabona

alapú-), kakaós termékek, teakeverékek, jeges teák, tea alapú italok, pászka [macesz], kenyér kovász nélkül,

macesz, lepények, gyömbérkenyér, mézeskalács, zsemlék, kenyér, szendvicsek, sörbetek, jégkásák, dzsemek,

lekvárok, gyümölcsízek, kocsonyák, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek, feldolgozott gyümölcsök,

feldolgozott gombák, feldolgozott zöldségek, feldolgozott diófélék és hüvelyesek, gyümölcsbefőttek,

gyümölcsdesszertek, gyümölcs chipsek, szárított gyümölcs, gyümölcspép, gyümölcs- és dióféle-alapú snack

szeletek termékekkel kapcsolatosan; kis és nagykereskedelmi szolgáltatások étkezési olajok és zsírok, olívaolaj,

olajbogyók [feldolgozott], tapenade [olajbogyókrém], hal [nem élő], tenger gyümölcsei és puhatestűek [nem élő],

kenyérre kenhető hal, kenyérre kenhető tenger gyümölcsei és puhatestűek, vadhús konzervek, vadhús [nem élő],

zselék étkezési célra, tojások és tojástermékek, tejtermékek és tejtermék-helyettesítők, tej, tejföl, tejszín, levesek

és csontlevesek, húskivonatok, konzervek, savanyúságok, sajtok, fagyasztott gyümölcsök, fagyasztott zöldségek,

tartósított zöldségek, sültburgonya (chips), baromfi [nem élő], dióféle-alapú kenhető krémek, mogyorókrémből

készült kenhető krémek, szendvicskrémek, diófélékből készült öntetek, hús és hústermékek, szárított gyümölcsből

készült termékek, sólet, falafel, halkonzerv, kolbász, sörök és sörtermékek, alkoholmentes sör, söralapú koktélok,

sör alapú italok, gyümölcslevek, vizek, alkoholmentes szénsavas italok, ízesített szénsavas italok, energiaitalok,

fehérjeitalok, izotóniás italok, gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok, gyümölcslé, sörbetek [italok],

smoothie [alkoholmentes gyümölcsitalok], tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok, zöldséglevet tartalmazó

alkoholmentes italok, citromlé, esszenciák italok előállításához, higítható készítmények italok készítéséhez, italok

készítésére szolgáló porok, szörpök [alkoholmentes italok], szörpök és más alkoholmentes készítmények italok

készítéséhez, alkoholmentes italok, készítmények italokhoz, gyümölcs- és zöldséglevek keverékéből készült

italok, gyümölcsalapú italok, ízesített vizek, kólák [üdítőitalok], limonádék, üdítőitalok, ásvány- és szénsavas

vizek, mustok, alkoholos italok (sörök kivételével), készítmények alkoholos italok készítéséhez, borok, forralt

borok, szeszes italok, likőrök, whisky, vodka, almabor, előre kikevert szeszesitalok, alkoholos kivonatok,

 alkoholtartalmú koktélkeverékek termékekkel kapcsolatosan.

 43    Kávézók; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; vendéglátás;

bár- és éttermi szolgáltatások; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása vendégek

számára; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; születésnapi partiszerviz szervezése; gyorséttermi

szolgáltatások; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé]

 szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; elvitelre árusító éttermek.

 ( 210 ) M 21 00340

 ( 220 ) 2021.01.29.

 ( 731 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 35    Marketingszolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; vásárlási megrendelések ügyintézése; on-line hirdetői tevékenység
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 számítógépes hálózaton.

  43    Vendéglátás (élelmezés); bárszolgáltatások; éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00347

 ( 220 ) 2021.01.31.

 ( 731 )  Szépkúti László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása; rekreációs célú összejövetelek rendezése.

 ( 210 ) M 21 00380

 ( 220 ) 2021.02.03.

 ( 731 )  Naturtex Gyapjú és Tollfeldolgozó Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Bródy János, Szeged

  ( 546 )

 ( 511 )   22    Párnázó anyagok, toll, pehely, gyapjú.

 24    Ágyneműk, tollal és pehellyel töltött paplanok és párnák; gyapjúval töltött takarók és párnák; műszállal

 töltött takarók és párnák, paplan és párnahuzatok, tollal, pehellyel és műszállal töltött hálózsákok.

  25    Ruházati cikkek, tollal, pehellyel és műszállal töltött felsőruházati termékek.

 ( 210 ) M 21 00438

 ( 220 ) 2021.02.06.

 ( 731 )  Golden-Pack Hungary Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

 ( 210 ) M 21 00448

 ( 220 ) 2021.02.08.

 ( 731 )  Czomba Zoltán, Nyírbátor (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Fagylaltospoharak papírból vagy kartonból.

 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]; Alkoholtartalmú fagylalt; Csokoládét

tartalmazó fagylaltok; Fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; Fagylalt; Fagylalt édességek; Fagylalt,

jégkrém; Fagylaltkeverékek; Fagylaltok és jégkrémek; Fagylaltöntetek; Fagylaltos édességek; Fagylaltos

édességek nyalókák formájában; Fagylaltos italok; Fagylaltos sütemények; Fagylaltpor; Fagylaltporok;

Fagylaltpótlók; Fagylalttölcsérek; Fagylalttorták; Gyümölcsös fagylaltok; Gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok;
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Jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; Jég/jégkrémek/fagylaltáruk és fagylalt; Jégkrémek, fagylaltok;

Joghurtalapú fagylaltok [főleg fagylalt]; Keverék fagylalttölcsérhez; Keverékek fagylalt készítéséhez; Keverékek

jégkrém termékek készítéséhez fagylaltporok; Kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; Kötőanyagok

fagylaltokhoz; Kötőanyagok jégkrémekhez, fagylaltokhoz; Nem tejes jégkrémek, fagylaltok; Sörbetek [vízalapú

fagylaltok]; Sörbetkeverékek [fagylaltok]; Szerves kötőanyagok jégkrémhez, fagylalthoz; Szója alapú fagylalt

helyettesítők; Szója alapú fagylaltok; Szörbetek [vizes fagylaltok]; Szörbetek [fagylaltok]; Tejes fagylalt,

jégkrém; Tejes ízesítésű pálcikás fagylaltok; Tejet tartalmazó pálcikás fagylaltok; Természetes aromaanyagok

fagylaltokhoz [nem étereszenciák vagy eszenciaolajok]; Vizes alapú fagylaltok; Sörbetek, jégkásák; Pasztillák,

szopogatós tabletták/cukorkák [nem gyógyszerezett édességek/cukrászáruk]; Tejes cukrászáruk; Zselét tartalmazó

cukrászáruk; Csokoládébevonatos gyümölcsök; Gyümölcsaromák, az illóolajok kivételével; Gyümölcscukor

[fruktóz]; Gyümölcsszószok; Gyümölcsöt tartalmazó kekszek, aprósütemények; Gyümölcsös zselés cukor

[édességek]; Csokoládé alapú termékek; Csokoládé ízű bevonatok; Csokoládé öntetekhez; Csokoládé szeletek;

Csokoládé utánzatok; Csokoládéalapú, étkezést helyettesítő szeletek; Csokoládéból készült tortadíszek;

Csokoládéízesítők; Csokoládépaszták, krémek; Csokoládés ostyák; Csokoládéval bevont ostyák; Cukorpótlók,

édesítőszerek; Cukor, természetes édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek; Édesítőszerből

előállított élelmiszerek desszertek készítéséhez; Édesítőszerből készült élelmiszerek desszertek édesítéséhez;

Gyümölcskoncentrátumokból álló édesítőszerek; Természetes édesítők gyümölcssűrítmény formájában;

Természetes édesítőszerek granulátum formájában; Természetes édesítőszerek; Természetes és alacsony

kalóriatartalmú édesítőszerek; Cukrászsütemények kakaóalapú összetevői; Élelmiszerek ízesítésére használt

kakaókivonatok; Kakaó; Kakaó alapú élelmiszerek; Kakaó keverékek; Kakaó [pörkölt, por, granulátum formában

 vagy italokban]; Kakaókészítmények; Kakaópor; Kakaóporok; Kakaós termékek.

  43    Fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00456

 ( 220 ) 2021.02.08.

 ( 731 )  RUAG Ammotec Magyarországi Zrt, Sirok (HU)

 ( 740 )  Noerr & Társai Iroda, Budapest

 ( 541 ) MFS

 ( 511 ) 9    Optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; tájékozódási, irányító, nyomkövető, célkövető és

térképkészítő eszközök; biztonsági, védelmi és jelzőkészülékek; optikai erősítők; távcsövek; irányzó távcsövek

fegyverekhez; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; prizmák [távcsövekhez]; távcsöves célzókészülékek;

tükörrendszerek [távcsövekhez]; célgömbök, nézőkék [távcsöves] légi fegyverekhez; nézőkék, célgömbök

[távcsöves] földi fegyverekhez; nézőkék [távcsöves] tengerészeti fegyverekhez; objektívek távcsövekhez; puska

távcsövek, céltávcsövek [teleszkópos]; távcsőtartó tokok; távcsöves tüzérségi célgömbök, nézőrések; tükrös

távcsövek; célkövetők [távcsöves]; célpontkeresők [távcsöves]; célpont-meghatározó készülékek [távcsöves];

 célfelderítő készülékek [távcsöves].

  13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok.

 ( 210 ) M 21 00459

 ( 220 ) 2021.02.08.

 ( 731 )  Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd., Peking (CN)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvíz [italok]; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes teaízű italok; üdítőitalok; almalevek;

szódavizek; füstölt szilvából készült italok; sűrített füstölt szilvalé; ízesített vizek; szénsavas víz; szódavíz;

vegyes gyümölcslé; zöldséglevek [italok]; készítmények italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; sportitalok;

 energiaitalok; elektrolitokat tartalmazó sportitalok; szójaalapú italok, nem tejpótlók; sörök.
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 ( 210 ) M 21 00543

 ( 220 ) 2021.02.11.

 ( 731 )  Dienes Balázs, Tiszafüred (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Halak; feldolgozott halak; hal, tenger gyümölcsei és puhatestűek, nem élő.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: halak; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: feldolgozott halak; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: hal, tenger gyümölcsei és puhatestűek, nem élő; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: halak; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

feldolgozott halak; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: hal, tenger gyümölcsei és

puhatestűek, nem élő; a következő árukkal kapcsolatos katalógusalapú kiskereskedelmi szolgáltatások: halak; a

következő árukkal kapcsolatos katalógusalapú kiskereskedelmi szolgáltatások: feldolgozott halak; a következő

árukkal kapcsolatos katalógusalapú kiskereskedelmi szolgáltatások: hal, tenger gyümölcsei és puhatestűek, nem

élő; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: halak; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: feldolgozott halak; a következő árukkal kapcsolatos

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: hal, tenger gyümölcsei és puhatestűek, nem élő; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: halak; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: feldolgozott halak; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: hal, tenger gyümölcsei és puhatestűek, nem élő; a következő árukkal kapcsolatos

televíziós kiskereskedelmi szolgáltatások: halak; a következő árukkal kapcsolatos televíziós kiskereskedelmi

szolgáltatások: feldolgozott halak; a következő árukkal kapcsolatos televíziós kiskereskedelmi szolgáltatások: hal,

 tenger gyümölcsei és puhatestűek, nem élő.

 ( 210 ) M 21 00551

 ( 220 ) 2021.02.11.

 ( 731 )  Haluxvill Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lenkei Balázs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    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.

 ( 210 ) M 21 00574

 ( 220 ) 2021.02.14.

 ( 731 )  dr. Halász Judit, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; esküvői

szertartások tervezése és szervezése; gyásztanácsadás; horoszkópos tanácsadás; online közösségi hálózatok

 szolgáltatásai; személyi stílustanácsadás; társkereső szolgáltatások.

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1351



 ( 210 ) M 21 00593

 ( 220 ) 2021.02.15.

 ( 731 )  Iron & Smith Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dash

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; mosóporok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; dörzsölő

szerek; olajesszenciák és aromakivonatok; szabó- és cipészviaszok; testápolási cikkek; tisztító és illatosító

 készítmények.

 ( 210 ) M 21 00595

 ( 220 ) 2021.02.15.

 ( 731 )  ELIT - Méhészeti Fenntartható Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Szövetkezet, Tiszavasvári (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs

szolgáltatások az interneten keresztül; kereskedelmi információk összeállítása; kereskedelmi információk

 biztosítása; kereskedelmi üzleti információk szolgáltatása számítógépes adatbázisok segítségével.

 ( 210 ) M 21 00697

 ( 220 ) 2021.02.23.

 ( 731 )  ottobike Co., Ltd., New Taipei City (TW)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök, járművek, elektromos járművek, légdeszkák,

kerékpárvázak, motorok kerékpárokhoz, motorok szárazföldi járművekhez, elektromos kerékpárok, lábbal

hajtható rollerek [járművek], motoros robogók, robogók mozgáskorlátozottaknak, vázak motorkerékpárokhoz,

kerékpárkerekek, biciklikerekek, féktárcsák, tárcsafékek járművekhez, jármű karosszériák, golfautók [járművek],

egyensúlyozós egykerekűk, motorkerékpárok, erőátviteli mechanizmusok szárazföldi járművekhez, kerékpárok és

 mozdonyok.

 ( 210 ) M 21 00698

 ( 220 ) 2021.02.23.

 ( 731 )  eKraft Europe Elektromobilitás Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) eKraft

 ( 511 )  7    Csónakmotorok, hajómotorok; erőátviteli láncok, nem szárazföldi járművekhez.

 9    Akkumulátor dobozok; elektromos elemek, akkumulátorok; elektromos akkumulátorok járművekhez.

  12    Elektromos járművek.

 42    Energetikai vizsgálat; mérnöki munkák; mérnöki munkák, szolgáltatások; számítógépes rendszerek

 tervezése.

 ( 210 ) M 21 00699

 ( 220 ) 2021.02.23.

 ( 731 )  eKraft Europe Elektromobilitás Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  7    Csónakmotorok, hajómotorok; erőátviteli láncok, nem szárazföldi járművekhez.

 9    Akkumulátordobozok; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos elemek, akkumulátorok.

  12    Elektromos járművek.

  42    Energetikai vizsgálat; mérnöki munkák, szolgáltatások; számítógépes rendszerek tervezése.

 ( 210 ) M 21 00712

 ( 220 ) 2021.02.24.

 ( 731 )  Roche (Magyarország) Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Balogh, Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00714

 ( 220 ) 2021.02.24.

 ( 731 )  CS-PROCESS Mérnöki Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Autóbuszok, személygépkocsik, tehergépkocsik, repülőgépek.

 ( 210 ) M 21 00715

 ( 220 ) 2021.02.24.

 ( 731 )  CS-PROCESS Mérnöki Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   12    Autóbuszok, személygépkocsik, tehergépkocsik, repülőgépek.

 ( 210 ) M 21 00754

 ( 220 ) 2021.02.25.

 ( 731 )  Mazug Ponyva Kft., Baja (HU)

 ( 541 ) Ponyvacsarnok

 ( 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.

 19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.
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 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.

 ( 210 ) M 21 00757

 ( 220 ) 2021.02.25.

 ( 731 )  Gulyás Tibor, Nagykálló (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Személyi edző szolgáltatások [fitneszedzés]; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; egészség- és

fitnesztréning; egészségklubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; létesítmények biztosítása egészség kluboknak [mozgásgyakorlatok];

testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; edzőtermi szolgáltatások; súlyzós edzéssel kapcsolatos

edzőtermi szolgáltatások; edzőtermi órák; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások;

sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; sporttevékenységek oktatása; formában tartó

sporttevékenységek oktatása, fitneszoktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos

szolgáltatások; információnyújtás sporttevékenységekhez; sporttevékenységek; sporttevékenységek és

sportversenyek szervezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; oktatási célú hang- és

videofelvételek készítése; hang- és videofelvételek készítése; sport- és fitneszszolgáltatások; sport és fitnesz;

speciális effektes animációk készítése filmekhez és videókhoz; diétával kapcsolatos oktatási szolgáltatások

biztosítása; diétával kapcsolatos oktatás az interneten keresztül; étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás [nem

 orvosi].

 ( 210 ) M 21 00803

 ( 220 ) 2021.03.01.

 ( 731 )  Turcsánné Papp Ágnes, Pásztó (HU)

 ( 541 ) Csillagcsónakos

 ( 511 )  41    Beszédírás, nem reklámcélra; dalok kiadása; elbeszélések kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése;

irodalmi ügynökségek szolgáltatásai; irodalmi műveket és okmányokat tartalmazó kézikönyvtárak; interneten

közvetített hírműsor szolgáltatások; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói szolgáltatások; kiadói és híradói,

beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói

szolgáltatásokat); kiadói szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat

kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok

és napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvekkel

kapcsolatos információkat biztosító könyvklubszolgáltatások; könyvkiadás; könyvkiadással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; magazinok kiadása; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése;

magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatások; magazinok multimédiás megjelentetése;

multimédia publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; multimédiás szórakoztató szoftverek kiadása;

naptárak kiadása; podcastok létrehozása [írása]; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; szövegek írása és

kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus

megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus

formában is, kivéve reklámcélra; szövegek kiadása CD-ROM-ok formájában; szövegek kiadása elektronikus

média formájában; szövegírás; szövegírás, a reklámszövegek kivételével, teletext szolgáltatásokon történő

közvetítés céljára; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és

brosúrák megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése; útikönyv-kiadási szolgáltatások; zenei művek

publikálása; zenei szövegek kiadása; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenekiadási szolgáltatások;

 zeneátírási szolgáltatások; web-es újságok megjelentetése; videostúdiók szolgáltatásai.
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 43    Hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; ideiglenes lakóhelyek biztosítása mobil házakban, lakókocsikban

élőknek; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes szállásbiztosítás üdülő apartmanokban; ideiglenes

szállásbiztosítás nyaralókban; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállások

bérbeadása nyaralókban és apartmanokban; ideiglenes szállások biztosítása üdülési csereprogram-csomagok

részeként; ifjúsági szállók szolgáltatásai; kempingezési lehetőség biztosítása; kempingezési lehetőségek

biztosítása; motelek; nyaralóházak bérbeadása; panziók; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;

szállásadási szolgáltatások üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásbiztosítás nyaralók számára; szálláskiadás

nyaraláshoz; szállásszervezés turisták számára; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; szállásügynökségek

[szállodák, panziók]; szállodai szállásbiztosítás; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai és

motelszolgáltatások; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai

szolgáltatás; szállodai szolgáltatások; szállodakomplexumok; szállók, turistaszállók; turista farmok által

biztosított ideiglenes szállások; turistaházak, üdülők; turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások;

turistaszállók; turistatáborokkal, kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások [szállásadás]; üdülési szálláshely

biztosítása; üdülési szálláshelyek bérbeadása; üdülési szálláshelyek biztosítása; üdülőhelyi szállások; üdülők,

üdülőházak bérbeadása; üdülőtáborok által biztosított ideiglenes szálláshelyek; üdülőtáborok szolgáltatásai

[szállásadás]; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; utazási irodák szállásszervezési

szolgáltatásai; vendégházak; utazásszervezői szolgáltatások ideiglenes szálláshelyek foglalásához; átmeneti

szállások foglalása; foglalás panziókban; foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek

szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; helyfoglalás szállodákban; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása;

ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes szállásfoglalás; ideiglenes szállások foglalása az interneten

keresztül; ideiglenes szállásszervezés; szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára;

szobafoglalás utazóknak; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; utazási irodai

 szolgáltatások ideiglenes szállások foglalásához; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 21 00805

 ( 220 ) 2021.03.02.

 ( 731 )  Bujdosó Ferenc Dániel, Rákócziújfalu (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend- és táplálékkiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; antioxidáns

táplálékkiegészítők; ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; diétás táplálékkiegészítők; étkezést

helyettesítő, táplálékkiegésztő, energianövelő szeletek; főleg ásványi anyagokból készült egészségügyi

táplálékkiegészítők; főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; folyékony gyógynövényes

táplálék-kiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők; gyógyszeres táplálékkiegészítők; kalciumtabletták

 táplálékkiegészítőként; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők és diétás készítmények.

 ( 210 ) M 21 00814

 ( 220 ) 2021.03.02.

 ( 731 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LEKOFUSIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények emberi felhasználásra.

 ( 210 ) M 21 00815

 ( 220 ) 2021.03.02.
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 ( 731 )  Ábrahám Edit, Nagykőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Karateruhák.

  41    Karate oktatás; sport klub szolgáltatások; sportoktatás/edzés.

 ( 210 ) M 21 00816

 ( 220 ) 2021.03.02.

 ( 731 )  Majdanics Róbert, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 ) ÁLOMSZUSZÉK

 ( 511 )  20    Ágyak; ágyak gyermekeknek; emeletes ágyak; fából készült ágyak; ágyak belső rugózású matracokkal;

ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; díványágyak, ágyneműtartós ágyak; habszivacs matracok;

matracok; rugós matracok; matracvédők; bútorok; gyerekbútorok; gardróbszekrények; komódok, fiókos

szekrények; pelenkázó asztalok; pelenkázó matracok; szekrények, ruhásszekrények; ágyfelszerelés babaágyakba

 [nem ágynemű].

 27    Tapéta; tapétaszegélyek; műanyag tapéta; parafa tapéta; textilbélésű tapéta; szigetelő tapéták; textilborítású

tapéták; vinil tapéták; mennyezeti tapéták; tapéta térbeli vizuális hatásokkal; tapéta szoba méretű dekoratív

öntapadós falburkolat formájában; nem textil tapéták; szőnyegek [textil]; padlószőnyegek [szőnyegek];

szőnyegalátétek; kis méretű szőnyegek; puzzle szőnyegek [padlóborítások]; alátétek szőnyegekhez; csúszásgátló

 anyag szőnyegek alá; szőnyegek, pokrócok, lábtörlők.

 35    Bútorokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások; bútorok értékesítéséhez kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00831

 ( 220 ) 2021.03.03.

 ( 731 )  Csifári Máté 50%, Budapest (HU)

 Somodi Bertold 50%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Banana Beach

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 00840

 ( 220 ) 2021.03.04.

 ( 731 )  Oncompass Medicine Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és technológiai szolgáltatások, nevezetesen tudományos kutatás a rákkezelés és diagnosztika

területén; interaktív webalapú kommunikáció, nevezetesen felület mint szolgáltatás, amely számítógépes szoftvert

tartalmaz adatok, nevezetesen a betegség, a kezelés, a vizsgálat, az eredmény és a profiladatok megosztására az

 emberi betegségek kezelésének automatizált kiszámítására és a humán betegség rangsorolására.

 44    Humán egészségügyi szolgáltatások, nevezetesen döntéshozatal támogatása és orvosi diagnosztika a rák

 területén.
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 ( 210 ) M 21 01026

 ( 220 ) 2021.03.05.

 ( 731 )  Matuska István, Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  XLEX - S. HORVÁTH ÜGYVÉDI ÉS MEDIÁCIÓS IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Elektromos meghajtású motorkerékpárok.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: elektromos meghajtású motorkerékpárok; akkumulátorok; lámpák járművekhez; elektromos

motorok kétkerekű járművekhez; irányjelzők járművekhez; járművek fékeinek alkatrészei; lengéscsillapítók

motorkerékpárokhoz; nyergek motorkerékpárokhoz; műszerfalak [motorkerékpárok részei]; kormányok

[motorkerékpárok részei]; szerkezeti részek motorkerékpárokhoz; motorkerékpár-kormányok; kerékabroncsok

motorkerékpárokhoz; gumiabroncsok motorkerékpárokhoz; kerekek motorkerékpárokhoz; lengőkarok

motorkerékpárokhoz; gólyalábak, rugóstagok [járműalkatrészek]; jármű benzintankok; lábtartók

motorkerékpárokhoz; kormányzárak; kormánykapcsolók; motorkerékpárokhoz való sárhányók; elektromos

 töltőegység; vezérlőmodulok (elektromos vagy elektronikus -); elektromos motor töltők.

 37    Elektromos motorkerékpárok és azok alkatrészeinek karbantartás és javítás előtti ellenőrzése; elektromos

 motorkerékpárok karbantartása, szervizelése és javítása.

 ( 210 ) M 21 01027

 ( 220 ) 2021.03.05.

 ( 731 )  Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) NYELVKINCSTÁR

 ( 511 )  16    3D-s matricák, bármely felületre; a nyomdaiparban képek reprodukciójára használt tintázó lapok;

ajándékkártyák; ajándékutalványok; almanachok; általános témájú magazinok; asztali forgó kartotékozók; asztali

határidőnaplók; asztali határidőnaptárak; asztali irattartók, laptartók; asztali írószer rendezők; asztali

könyöklő-naptárak; asztali naplók; asztali naptárak; bélyeg; bemutató mappák; bemutatótáblák, reklámtáblák

kartonból; betűsablonok; bőr könyvborítók; bőr könyvjelzők; borítékok; borítékok irodai használatra; borítékok

[papíráruk]; borítók naptárakhoz; bőrkötésű naptárak, naplók; ceruzahegyezők; címkék [irodai célú]; címkék

papírból vagy kartonból; címregiszterek; címkék, matricák; fali matricák; fali tervező naptárak; eredménylapok;

falitérképek, diagramok, táblázatok; fényképalbum-lapok; fényképek; fénymásolópapír, nyomtatópapír; filctollak;

flipchart tábla hordozók; flipchart tábla tokok; folyóiratok; füzetek; füzetborítók; fotografikus reprodukciók;

fotóalbumok és gyűjtő albumok; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; füzetpapír, jegyzetpapír; gémkapocs;

grafikák; grafikai reprodukciók; gyűjtőkártyák; gyűjtőkártyák, gyűjthető kártyák; határidőnaplók; havi tervezők;

hirdetési kiadványok; hirdetőtáblák kartonból; hirdetőtáblák kartonpapírból; hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; hírlevelek; ideiglenes tetoválások; illatosított papíráruk;

írásfüzetek; írásminták; iratborítékok; iratlefűzők, dossziék; irattárolók; irattároló rekeszek, dobozok; irattáskák,

irattartó mappák; irodai papíráruk; irodai kellékek; irodai papírvágók részét képező papírkések; irodaszerek;

írómappák; iskolai füzetek; iskolaszerek [papíráruk]; jegyek; jegyzet táblák; jegyzetblokkok, írótömbök;

jegyzetfüzet-borítók; jegyzetfüzet tartók; jegyzetfüzetek; jegyzetfüzetek, noteszek; jegyzettömbök;

jegyzettömbök, jegyzetblokkok, jegyzetfüzetek; jegyzettömbök letéphető lapokkal; jelölőtollak, szövegkiemelő

tollak [irodaszerek]; jogi folyóiratok; kaparós betűk, képek, matricák; karikatúra nyomatok; karikatúrák; képes

levelezőlapok, képeslapok; képeslapok; képzőművészeti folyóiratok; képzőművészeti reprodukciók; kereskedelmi

témájú újságok; keresztrejtvények; kézikönyvek oktatási célokra; könyvjelzők; könyvjelzők, nem nemesfémből;

könyvtámaszok; kuponfüzetek; levélmappák; levélpapír; magazin borítók; magazin mellékletek újságokhoz;

magazinok, revük [időszaki lapok]; mágnestáblák tevékenységek és találkozók ütemezéséhez; mappák; mappák
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tervrajzokhoz; markerek, jelölők; matrica; matricás foglalkoztató könyvek; mintás jegyzettömbök; monográfiák;

műsorfüzetek; napilapok; naplók, jegyzőkönyvek; naplók, naptárak; névjegykártyák; noteszok; nyomatok;

nyomtatott előadások; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott grafikonok, diagramok, térképek;

nyomtatott hirdetések; nyomtatott kártyák; nyomtatott műsorfüzetek; nyomtatott tananyagok; nyomtatott

tantervek; öntapadós jegyzettömbök; papír bemutatótáblák, reklámtáblák; papír dossziék; papír feliratok, jelek;

papír feliratok, zászlók; papír könyvborítók; papír könyvek burkolására; papír könyvjelzők; papíráruk;

papírminták; rajzeszközök; rajztömbök, rajzblokkok; reklámbrosúrák; rendszeresen megjelenő nyomtatott

kiadványok; rendszeresen megjelenő kiadványok; sablonok, stencilek; spirálkötéses noteszek, spirálfüzetek;

szakmai magazinok; színező ceruzák; színező könyvek; színezőkönyvek felnőtteknek; szövegkiemelők;

tájékoztató lapok; tájékoztató levelek; tanulmányi útmutatók; toll- és ceruzatartók; tollak (színes -);

üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; üres kártyák; üres naplók; üres papír jegyzetfüzetek; utazási magazinok; vonalas

papír [késztermékek]; vonalzók; zsebnaptárak; zsebnoteszek; grafikus rajzok; grafikus ábrázolások; képek;

papírból készült faldekorációk; papírból készült 3D-s fali műalkotások; rajzok; formázóanyagok; gyurma

gyerekeknek; szövetpapírok; vízfestékek gyerekeknek; ceruzák; ecsetek; írószerek; ajándék táskák, szatyrok

papírból; ajándékcsomagolók; ajándékdobozok; képregény-könyvek; képzőművészeti könyvek; kihajtós könyvek;

nem szépirodalmi könyvek; rajzoló könyvek; tájékoztató könyvek; útmutató, játékszabályokat ismertető könyvek

kártyajátékokhoz; spirálkötésű könyvek; kartonpapír hátlapok könyvek kötéséhez; pörgetős könyvek; védőborítók

könyvekhez; könyvkötések; könyvkötő fonalak; könyvkötő szalagok; könyvkötő szövetek; papír-, illetve

könyvkötő anyagok; vászon könyvkötéshez; eredményjegyző könyvek, füzetek; könyvelési nyomtatványok;

 foglalkoztató füzetek gyerekeknek; gyermekek számára készült foglalkoztató füzetek.

 41    Oktatási szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató

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

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

kiadása; oktatási tananyagok kiadása; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások

oktatási célokra; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás];

iskolai szolgáltatások [oktatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális és oktatási célú

kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; nyári

táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; oktatás és tanítás; oktatási célú

filmbemutatók; oktatási célú ünnepségek szervezése; oktatási szolgáltatások akkreditálása; oktatási

tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; blogírási

szolgáltatások; beszédírás, nem reklámcélra; brosúrák kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában;

dokumentumok kiadása; elbeszélések kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten;

elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és

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

magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus

szövegek megjelentetése; eseménynaptárak kiadása; fényképek közzététele; folyóiratok és könyvek elektronikus

online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása;

folyóiratok, könyvek és kézikönyvek megjelentetése a gyógyászat területén; folyóiratok multimédiás

megjelentetése; folyóiratok publikálása; forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; forgatókönyvírói szolgáltatások; füzetek kiadása; hangoskönyvek kiadása;

házi kedvencekkel kapcsolatos nyomtatványok kiadása; hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása;

hírlevélkiadási szolgáltatások; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; hírügynökségi beszámolók;

információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása; irodalmi műveket és okmányokat tartalmazó

kézikönyvtárak; irodalmi ügynökségek szolgáltatásai; írott szövegek kiadásával kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; írott szövegek szerkesztése; ismertetők kiadása; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi

ügyekkel kapcsolatos dokumentumok megjelentetése; kézikönyvek kiadása; kéziratok korrektúrázása;

kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kiadással, közzététellel
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kapcsolatos információnyújtás; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása; kiadói

szolgáltatások; kiadói szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus

kiadói szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; klinikai vizsgálatok eredményeinek közzététele; könyv- és

folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok,

almanachok és napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása;

könyvekkel kapcsolatos információkat biztosító könyvklubszolgáltatások; könyvkiadás; könyvkiadással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kottafüzetek kiadása; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás

megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatások;

magazinok multimédiás megjelentetése; megrendelésre történő írás nem reklámcélokra; multimédia publikációk;

multimédiás anyagok online kiadása; multimédiás szórakoztató szoftverek kiadása; munkaszabályzatok kiadása

üzleti menedzsmenthez; napilapok multimédiás megjelentetése; naptárak kiadása; nem letölthető általános témájú

magazinok online rendelkezésre bocsátása; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása a nyelvtanulás

terén; nem letölthető képregények és képregényalbumok online rendelkezésre bocsátása; nem letölthető online

elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene terén; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem

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

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

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

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

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

nyomtatványok kiadása és szerkesztése; oktatókönyvek megjelentetése; oktatókönyvek kiadása; oktatótartalom

létrehozása [írása] podcastokhoz; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus

kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; online

képregények biztosítása, nem letölthetők; online kiadói szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése; online

kritikák közzététele szórakoztatási célból; online, nem letölthető képregényalbumok nyújtása; online, nem

letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és utazók által használt listák megjelentetése; podcastok

létrehozása [írása]; poszterkiadás; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; rendszeresen és nem rendszeresen

megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével; szellemi

tulajdonjogokkal kapcsolatos nyomtatványok kiadása; szerkesztői konzultáció, tanácsadás; színházi

szövegkönyvek kiadása; szórakoztatással kapcsolatos könyvek kiadása; szórólapok megjelentetése; szövegek és

képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; szövegek és nyomtatott anyagok

elektronikus megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével; szövegek írása és kiadása, a

reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása; szövegírás; szövegkészítési szolgáltatások; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; tankönyvek kiadása; térképek kiadása; térképkiadási szolgáltatások; tévéműsorokhoz

kapcsolódó könyvek kiadása; tudományos munkák közzététele; újság kiadása ügyfelek számára az interneten;

újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok

kiadása; újságok megjelentetése; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; élő

szórakoztató televízióműsorok készítése; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő televízióműsorok

készítése; előadó-művészeti színházi létesítmények biztosítása; előadóművész által nyújtott szórakoztató

szolgáltatások; feliratok készítése filmekhez; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások;

klubok szórakoztató szolgáltatásai; kölcsönkönyvtárak működtetése; könyvtárak (kölcsön -); könyvtári

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

lebonyolítása; kulturális események lebonyolítása; mentorálás; nem letölthető filmek biztosítása; népszerű

szórakoztató szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel

kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online könyvismertetők megjelentetése;

online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online szórakoztatás; online szórakoztatás nyújtása;

összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; szabadidős

információs szolgáltatások; szabadidős, rekreációs célú műhelyek; színházi előadások, animációs és élő egyaránt;

színházi szórakoztatás; szórakoztatás; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató bemutatók szervezése;
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szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára; szórakoztató szolgáltatások

gyermekek számára; szórakoztató szolgáltatások szervezése; szórakoztató tevékenységek szervezése nyári

táborokhoz; táboroztatás; üdülőközpontok szórakoztatási szolgáltatásai; üdülőtáborok szórakoztatóközpont

szolgáltatásai; vetélkedőkhöz kapcsolódó szórakoztatási szolgáltatások; vetélkedők, versenyek szervezése;

 vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; webináriumok szervezése.

 ( 210 ) M 21 01030

 ( 220 ) 2021.03.06.

 ( 731 )  Sun Textil Ruhaipari Kft, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  10    Állatorvosi arcvédők, arcvédő maszkok; arcmaszkok sebészeti használatra baktériumok elleni védelemhez;

arcmaszkok sebészeti használatra; egészségügyi maszkok por elleni védelemre, orvosi célokra; fogorvosi arcvédő

maszkok; gyógyászati célú egészségügyi maszkok; légzésvédő maszkok orvosi alkalmazásokhoz; légzésvéső

maszkok sebészeti alkalmazásokhoz; maszkok egészségügyi személyzet általi használatra; maszkok fertőzés

megelőzéséhez; műtősruhák; nagy hatékonyságú sebészeti szűrőmaszkok; orrvédő maszkok orvosi használatra;

orvosi arcvédő maszkok; orvosi arcvédők, arcvédő maszkok; orvosi maszkok; ruházat, fejfedők és lábbelik

ápolószemélyzet és páciensek számára; sebészeti arcvédők, arcvédő maszkok; sebészeti ruhák, műtős ruhák;

 védőmaszkok egészségügyi [orvosi] személyzet számára.

 25    Alakformáló ruhák; alsónemű és hálóruházat; alsórészek [ruházat]; alul összepatentozható body-k,

kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; ápolói egyenruhák; ápolónőruhák; arcmaszkok [divatcikkek];

arcmaszkok [ruházat]; atlétatrikók; azonos anyagú és színű pulóverből és kardigánból álló együttesek; baba

overallok; beépített led-eket tartalmazó ruházat; bermuda nadrágok; biciklisnadrágok; bikinik; blézerek; blúzok;

bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; buggyos térdnadrágok, bricsesznadrágok;

bugyogónadrágok, buggyos rövidnadrágok; capri nadrágok; chaps nadrág (ruházat); csecsemő felsőruházat;

csecsemőruházat; cső felsők; dzsekik; edző nadrág; egyenruhák; egyenruhák kereskedelmi használatra; egyrészes

kisgyermek- és csecsemőruhák; egyrészes ruhák; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek;

farmerek; fejkendők; fejpánt, izzadás felfogására; fejre való sálak, fejkendők; felsők csecsemőknek; felsőruházat;

férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női ingek;

férfi felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi, női és gyermek ruházat; fiú ruházat; fodrász beterítőkendők; francia

bugyik; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhák,

fürdődresszek; gyermek felsőruházat; gyermekruházat; hajszalagok [ruházat]; harisnyanadrágok; hímzett

ruhadarabok; horgászingek; ingek; időjárásálló ruházat; jógafelsők; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek,

melegítőfelsők; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kendők [ruházat]; készruhák; kisgyermek ruházat;

kismama felsők; kismama leggingek; kismama ruhák; kismama ruházat; köpenyek; kötényruhák, ingruhák; kötött

ruhadarabok; legging nadrágok, cicanadrágok; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítőfelsők;

melegítőnadrágok [ruházat]; muffok [ruházat]; munkaköpenyek; munkaruházati cikkek; nadrágszoknyák; női

felsőruházat; női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női ruhák; nyaksálak [ruházat]; otthoni ruházat; rövid együttesek

[ruházat]; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövidnadrágok; rövidnadrágok, shortok; ruhák csecsemők és

kisgyermekek számára; ruházati cikkek nők számára; sálak [ruházati cikkek]; skortok [sportszoknyák];

sportruházat; strandruházat; strandruhák; szakácsruhák; széldzsekik; szemmaszkok; szoknyák; szoptatós

melltartók; szörfruházat; szőtt ruházat; sztreccs-nadrágok; téli kesztyűk; télikabátok, nagykabátok; tenisz shortok;

tenisz szoknyák; teniszingek; teniszpulóverek; teniszruhák; teniszruházat; textil fejkendők; vállkendők; vászon

 ruházat; vízhatlan ruházat.

 ( 210 ) M 21 01031

 ( 220 ) 2021.03.06.

 ( 731 )  Tommy-Invest Elektronikai Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )
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 ( 511 ) 9    Vasmagok; mágneses adattörlő; elektromágneses tekercsek; ballasztok, előtétek elektromos világítási

szerelvényekhez; chipkártya leolvasók; elektromos áramkör alkatrészek; elektromos áramkörök és áramköri

táblák; elektromos csatlakozóegységek; elektromos ellenállás tekercsek; elektromos elosztótáblák; elektromos

induktorok; elektromos tekercsek; elektromos vezérlődobozok, -szekrények; elektromos vezérlőpanelek;

elektromos vezetők; elektromos vezetők, vezetékek; elektronikai alkatrészek integrált áramköri kártyákhoz;

elektronikus alkatrészek; elektronikus ballasztok kisülőlámpák működtetéséhez; elektronikus csatlakozók;

elektronikus érintésérzékeny kapcsolók; elektronikus félvezetők; elektronikus fénycső előtét [elektromos

fényforrásokhoz]; elektronikus induktorok; elektronikus interfészek mozgásszimulációs platformokhoz;

elektronikus jelvevők; elektronikus kártyaolvasók; elektronikus memóriaegységek; elektronikus navigációs

rendszerek; elektronikus szelepek [termionikus]; elektronikus tekercsek; elektrotechnikai alkatrészek;

ellenállások; ellenállások, elektromos; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztódobozok

[elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; előtétek halogén lámpákhoz; előtétek halogén világításhoz;

eltérítő tekercsek; eltérítőtekercsek; érintés-kapcsolók; érintésérzékeny vezérlőpanelek; érintkező biztosítékok

(elektromos -); érintőképernyők [elektronikus]; érintőpadok [elektromos]; érintőpadok [elektronikus];

érintőpanelek; érzékelőkapcsolók; falilámpa szerelvények [kapcsolók]; fáziskapcsolók kommunikációs

berendezésekhez; fázisváltók; félvezető alkotóelemek; félvezető berendezések; félvezető lapkák; félvezetők;

fénycső előtétek; fénydiódák; fényerő-szabályozók, elektromos; fényerőszabályzós kapcsolók; fényérzékeny

csövek; fényérzékeny félvezetők; fényérzékeny relék; fénykibocsátó diódák [LED]; fénymodulátorok;

fénymodulátorok, fényszabályozók; fénytompítók; fényvezető izzószálak; feszültségkorlátozók; feszültségosztók;

figyelmeztető lámpák műszerfalra; flash kártya adapterek; flash kártya olvasók; flash memóriakártyák; főelosztó

panelek [elektromos]; fojtótekercsek elektromos készülékekhez; főkapcsolók, üzemi kapcsolók; földcsatlakozók;

földelőkábelek; fotocellák; fotoellenállások; frekvencia indikátorok, frekvenciajelzők; frekvenciaátalakítók

aktuátorokhoz; frekvenciaváltók; gépekben használt elektronikus alkatrészek; grafit elektródák;

gyújtó-/indítókészülékek elektromos világításokhoz; hajlékony hüvelyek, köpenyek elektromos vezetékekhez;

háztartási kapcsolók [elektromos]; hőmérséklet-kompenzált kristályoszcillátororok; hőmérséklet-szabályozó

berendezések [elektromos kapcsolók] gépekhez; hőmérséklet-szabályozó berendezések [elektromos kapcsolók];

hőmérséklet-szabályozó berendezések [elektromos kapcsolók] járművekhez; hőmérsékletkapcsolók;

horogkapcsolók; hullámvezetők nagy teljesítményű sugárvezetéshez; hűtőbordák; hűtők elektronikai

alkatrészekhez; időmérős elektromos csatlakozó aljzatok; illesztések, elágazások [elektromos]; indukciós

[induktív] jeladók; indukciós tekercsek; induktív ellenállások; induktív kondenzátor szűrők; induktorok,

áramfejlesztők; ingotok [öntecsek] mint félvezetők gyártására előkészített szubsztrátok, anyagok; integrált

áramköri kártya olvasók; integrált áramkörök gyártásához használt elektronikus chipek; integrált elektronikus

biztonsági rendszerek szárazföldi járművekhez; integrált elektronikus rendszerek autókhoz a veszélyek és

ütközések elkerülésére; integrált elektronikus vezetőtámogató rendszerek szárazföldi járművekhez; inverter

vezérlők; ionmérő csövek; jack csatlakozók; jármű-légzsák deaktiváló kapcsolók; járművek biztosítékai;

játékgépek elektronikus alkotóelemei; jelblokkolók, jelszűrők; jelismétlők rádió- és televízióállomásokhoz;

jelölők elektromos vezetőkhöz; kábel tunerek; kábeladapterek; kábelek és vezetékek; kábelfordítók elektromos

adapterek formájában; kábelfordítók [kábeladapterek] mobiltelefonokhoz; kábelfordítók [kábeladapterek];

kábeltok összekötők [elektromos]; kapacitás szekrények, dobozok; kapcsolódobozok [elektromosság];

kapcsolódobozok elektromos vezetőkhöz; kapcsolódobozok [elektromos]; kapcsolók, elektromos;

kapcsolópanelek [elektromos]; kapcsolópontok [elektromos]; kapcsolótáblák [elektromos]; kapcsolóval ellátott

elektromos áramkörök; kártyaolvasó készülékek, berendezések; kártyaolvasók; kártyaolvasók hitelkártyákhoz;

katódok; katódsugárcsövek; képcsövek; kerámia biztosítékok; kerámia kondenzátorok; kerámia rezonátorok;

keringetők [elektromos vagy elektronikus összetevők]; készülékházak elektromos berendezésekhez,

készülékekhez; kétrétegű kondenzátorok; kiegyenlítő ellenállások; kisülési csövek, [elektromos -], nem világítási

célra; koaxiális adapterek; koaxiális csatlakozók; koaxiális csillapítók, feszültségosztók; koaxiális

kábelcsatlakozók; koaxiális kapcsolók; kondenzátorok [elektronika]; konnektor adapterek; konnektor adapterek

utazáshoz; konnektorba dugható adapterek; közelítéskapcsolók; kristályoszcillátorok; krokodilcsipeszek
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[elektromos csatlakozók]; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED]; kvantumpontok [félvezető kristályos

anyagok]; kvarckristály-oszcillátorok; LED-es meghajtók; lejátszók optikai lemezekhez; léptető relék;

mágnescsík leolvasók; mágneses szálak; mágneskapcsolók; maradékáram készülékek; mechanikus érintkező

kapcsolók; megszakító modulok; memória modulok; memóriabővítő kártyák; memóriaeszközök;

memóriaeszközök, -készülékek; memóriák adatfeldolgozó berendezésekhez; memóriakártyák; memóriás

tárolóeszközök; mérlegcella digitalizálók; menetes elektromos kábelcsatlakozók; mikroelektronikai alkatrészek;

mikrohullámú csatlakozók; mobil nagyfelbontású csatlakozókábelek (MHL); műszerpanelek, műszerfalak

[elektromos]; nagyfeszültségű csatlakozók gyújtógyertyákhoz; nagyfrekvenciás tekercsek; nagyteljesítményű

fénykibocsátó lézerdiódák; napelem lapkák; nyomás-áram átalakítók; nyomáskapcsolók; nyomtatott áramköröket

tartalmazó kerámia ostyák, lapkák; optikai lemezmeghajtók; panel csatlakozók [elektromos]; páratartalom

kapcsolók; planáris triódák; polimer fénykibocsátó diódák [PLED]; radarcsatlakozók; rádió és tv átjátszó

állomások; reduktorok [elektromosság]; reed kapcsolók; relé foglalatok; reosztátok; réz balun csatlakozó

tekercsek; rezonátorok; röntgencsövek, nem orvosi célokra; sorkapocs csatlakozók; statikus gerjesztők; strukturált

félvezető lapkák; szabályzómodulok [elektromos]; szerelőállványok [elektromos]; szerves fénykibocsátó diódák

[OLED]; szigetelt elektromos csatlakozók; szilícium lapkák; szilíciumvezérlésű egyenirányítók; tartók elektromos

tekercsekhez; teljesítmény modulok; teljesítményszakaszolók; terminál blokkok [elektromos csatlakozók];

terminál szabályozók [elektromos]; termisztor szondák; termisztorok; tetródák; tirátronok; tirisztorok;

többfunkciós érintőgombok; tranziens fojtótekercsek; tranzisztor-foglalatok; tranzisztorok; tranzisztorok

[elektronikus]; trimmer kondenzátorok; túlfeszültség-védő diódák; túlfeszültségvédő elosztók; túlfeszültségvédő

relék; túlterhelés-relék; triódák; USB adapterek; váltóáram-adapterek fogyasztói videojáték-berendezésekhez;

váltóáramú adapterek; változtatható ellenállások; változtatható kondenzátorok; varisztorok; vázkapcsolók

[elektromos]; vázkapcsolók [elektronikus]; végálláskapcsolók; veszélyre figyelmeztető integrált elektronikus

rendszerek autókhoz; vevőcsövek; vezérlőmodulok (elektromos vagy elektronikus -); vezérlőpanelek

[elektromosság]; vezeték gyorscsatlakozók [elektromos]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság];

vezetőrudak; világításszabályozók; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; villamos/elektromos

ellenállások; villamos/elektromos kapcsolók; villamos/elektromos kondenzátorok; villamos ellenállások; villamos

érintkezők; villamos kapcsolódobozok; villamos kondenzátorok; villanyborotva csatlakozóaljzatok;

villanykapcsolók; vonalmeghajtók; zener-diódák; zónalemezes antennák; adapterek [elektromosság];

akkumulátortöltő, elemtöltő kábelek; áram-egyenirányítók; áram-feszültség átalakítók; áram kondicionálók;

áramátalakítók; áramátalakítók, transzformátorok; áramelosztók; áramhatárolók; áramkapcsolók [elektromos];

áramköri megszakítók; áramkorlátozó reaktorok; árammegszakítók; áramosztók [elektromos]; áramszabályzó

berendezések; áramtranszformátorok [elektromos]; átalakítók; automatikus időkapcsolók; autotranszformátorok,

takarékkapcsolású transzformátorok; egyenáram/váltóáramú inverterek; egyenáramú átalakítók; egyenirányító

csövek; egyenirányító modulok; egyenirányítók; elektromos áram akkumulálására és elosztására szolgáló

készülékek és műszerek; elektromos áram akkumulálására szolgáló készülékek és műszerek; elektromos áram

átalakítására szolgáló berendezések és készülékek; elektromos áram egyenirányítók; elektromos áram

elosztásának szabályozására szolgáló készülékek és műszerek; elektromos áram elosztásának átalakítására

szolgáló készülékek és műszerek; elektromos áram elosztásának ellenőrzésére szolgáló készülékek és műszerek;

elektromos áram felhasználásának átalakítására szolgáló készülékek és műszerek; elektromos áram

felhasználásának szabályozására szolgáló készülékek és műszerek; elektromos áram felhasználásának

ellenőrzésére szolgáló készülékek és műszerek; elektromos áram kapcsolására szolgáló berendezések és

készülékek; elektromos áram vezetésére szolgáló berendezések és készülékek; elektromos áramkör kapcsolók,

megszakítók; elektromos áramelosztó, kapcsoló berendezések; elektromos áramkör megszakítók; elektromos

áramszabályozó készülékek; elektromos átalakítók; elektromos egyenirányítók; elektromos elosztók; elektromos

feszültségátalakítók; elektromos feszültségcsökkentő transzformátorok; elektromos feszültségnövelők,

teljesítményfokozók; elektromos feszültségszabályozók; elektromos frekvencia átalakítók; elektromos

hálózatfigyelő berendezések; elektromos hálózati adapterek; elektromos hálózati transzformátorok; elektromos

kapcsolóberendezések; elektromos kapcsolódobozok; elektromos konverterek; elektromos megszakítók
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[kapcsolók]; elektromos tápegységek; elektromos teljesítményszabályozó berendezések; elektromos

teljesítményszabályozók; elektromos töltésvezérlők; elektromos transzformátorok; elektromos transzformátorok

játékvonatokhoz; elektromosáram-elosztás átkapcsolására szolgáló készülékek és műszerek; elektronikus

áramszabályozók; elektronikus előtétek (ballasztok) világítási célokra; frekvenciastabilizátorok; gépjárművekben

használt audioberendezéshez csatlakoztatott áramforrások; határolók, limiterek [elektromosság]; hegesztő

transzformátorok; hibaáram megszakítók; hibafeszültség megszakítók; időkapcsolók; impedancia

transzformátorok; indukciós feszültségregulátorok; indukciós feszültségszabályzók; inverterek, áramátalakítók

[elektromosság]; inverterek energiaellátáshoz; kapacitív feszültségátalakítók; készülékek statikus elektromosság

ellenőrzéséhez; készülékek és műszerek az elektromos áram vezérlésére; kapcsolóüzemű tápegységek;

kisfeszültségű tápegységek; kommutátorok; komparátorok; kültéri teljesítményrelék; leágazási csatlakozók;

leágazási kapcsolók; manuális egyenirányítók; miniatűr megszakítók; nagyfeszültségű kapcsolók;

nagyfeszültségű reaktorok; nagyfeszültségű sokszorozók; nagyfeszültségű tápegységek; nagyfeszültségű

transzformátorok; nagyfrekvenciás átalakítók; nagyfrekvenciás kapcsolóüzemű tápegységek; piezoelektromos

kapcsolók; relék, elektromos; söntölő fojtótekercsek; statikus feszültség szabályozók; statikus

teljesítmény-átalakítók; statikus VAR (volt-amper-reaktív) kompenzátor; száraz transzformátorok; szelén

túlfeszültség-védők; színpadvilágítás-szabályozók; szünetmentes áramforrások; tápadapterek járművek

szivargyújtójával való használatra; tápegységek [transzformátorok]; teljesítmény relék; teljesítményegységek

[transzformátorok]; teljesítményerősítők; teljesítményszabályozó berendezések; teljesítményvezérlő berendezések

[elektromos]; teljesítményvezérlők; transzformátorok, áramátalakítók; túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség

levezetők; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; túlfeszültségmérők, túlfeszültség levezetők; váltakozó

áram/egyenáram inverterek; váltóáram-adapterek kézi elektronikus játékkészülékekhez; váltóáramú generátorok

egyenirányítói; vezérlőpanelek felvonókhoz; villámhárító berendezések; villamos/elektromos transzformátorok;

 villamosenergia-elosztó gépek; zavarszűrő készülékek [villamosság].

 ( 210 ) M 21 01036

 ( 220 ) 2021.03.07.

 ( 731 )  ARPASOLUTIONS Informatikai Kft., Győr (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatkezelő szoftverek; applikációs szoftver; dokumentumautomatizálási szoftverek; számítógépes

szoftverek; számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek gyógyászati

területhez kapcsolódóan; számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez; számítógépes szoftverek

üzleti célokra; szoftverek; szoftverek digitális képek feldolgozásához; szoftverek okosszerződésekhez;

 ügyfélkapcsolat-kezelő [crm] szoftverek; üzleti szoftverek; webalkalmazás-szoftverek.

 42    Alkalmazási szoftverek bérbeadása, kölcsönzése; nem letölthető, online szoftverek biztosítása; online nem

letölthető szoftverek biztosítása adatbázis-kezeléshez; számítógépes szoftver fejlesztése és frissítése;

számítógépes szoftver frissítése és bővítése; számítógépes szoftver integráció; számítógépes szoftverek tervezése,

fejlesztése és programozása; szoftver készítés; szoftver mint szolgáltatás [saas]; szoftverek tervezése és

fejlesztése; szoftverfejlesztési szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz; orvosi technológiákkal használatos

 számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése.

 ( 210 ) M 21 01037

 ( 220 ) 2021.03.08.

 ( 731 )  Ökrös Imre, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Taxi szolgáltatások; taxifuvar/taxival végzett szállítás; taxifoglalási szolgáltatások nyújtása

mobilalkalmazásokon keresztül; utasok szállítása autóval; utazás és utasok szállítása; utazások szervezése és
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 lebonyolítása.

 ( 210 ) M 21 01044

 ( 220 ) 2021.03.08.

 ( 731 )  Pauli Zoltán 50%, Palkonya (HU)

 Tóth Veronika 50%, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GYÉMÁNT

 ( 511 )  33    Borok; borpuncs; forralt bor; édes borok; asztali borok; rozé borok; vörösborok; fehérborok; alkoholos

borok; bor alapú italok; bor alapú aperitifek; alacsony alkoholtartalmú bor; bort tartalmazó italok [fröccsök];

eredet-megjelöléssel védett borok; borból és gyümölcsléből készült alkoholos italok; pezsgős borok; habzóbor,

 pezsgő; gyöngyözőbor.

 ( 210 ) M 21 01061

 ( 220 ) 2021.03.09.

 ( 731 )  Rivian IP Holdings, LLC (a Delaware limited liability company), Plymouth, Michigan (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Járműkarosszéria- és keret-igazító gépek, valamint azok szerkezeti pótalkatrészei; elosztók járművekhez;

légszűrők járműmotorokhoz és -hajtóművekhez; motorhengerek járművekhez; generátorok szárazföldi

járművekhez; gyújtás berendezések szárazföldi járművek motorjaihoz; járműtartozékok, nevezetesen

kotrókanalak és tolólapok föld és ömlesztett anyagok mozgatásához; pneumatikus és hidraulikus kompresszorok

járművekhez; szárazföldi járművek alkatrészei, nevezetesen gyújtógyertya-huzalok; olajszivattyúk szárazföldi

járművekhez; gyűjtőcsövek mint járműkipufogó-rendszerek alkatrészei; üzemanyag-szivattyúk szárazföldi

járművekhez; vízpumpák (vízszivattyúk) szárazföldi járművekhez; járműalkatrészek, nevezetesen

nagyteljesítményű szelepek karburátorokhoz (porlasztókhoz); járműalkatrészek, nevezetesen vezérműburkolatok;

járműalkatrészek, nevezetesen bemeneti elosztócsövek; járműalkatrészek, nevezetesen motortengely-védők;

járműalkatrészek, nevezetesen motorburkolatok; járműalkatrészek, nevezetesen szelephimbák; járműalkatrészek,

nevezetesen tolórudak; járműalkatrészek, nevezetesen olajhűtők; járműalkatrészek, nevezetesen

forgattyúház-levegőztetők; járműalkatrészek, nevezetesen olajtartálydugók és -fedelek; járműalkatrészek,

nevezetesen olajtartályok; járműkipufogó-rendszerek részét képező hangtompítók (kipufogódobok); szárazföldi

járművek belső égésű motorjainak alkatrészei, nevezetesen hajtórudak; mechanikus hajtóművek alkatrészei

szárazföldi járművekhez; olajszintmérő pálcák; vezérműszíjak szárazföldi járművek motorjaihoz;

üzemanyag-szivattyúk szárazföldi járművek hajtóműveihez; váltóáramú generátorok szárazföldi járművekhez;

áramfejlesztők, amelyek járművek elektromotorjaiként is használhatóak; járműalkatrészek, nevezetesen

karburátorok (porlasztók); üzemanyag-befecskendező alkatrészek szárazföldi és vízi járművek motorjaihoz;

légsűrítők járművekhez; motorhengerek szárazföldi járművekhez; ablaktörlő motorok tengeri és szárazföldi

járművekhez; járműmotor-alkatrészek, nevezetesen feltöltőlevegő-hűtők és alkatrészeik; járműmotor-alkatrészek,

nevezetesen intercoolerek (töltőlevegő-hűtők); gyújtáskábelek gépjárművekhez; kipufogócsövek szárazföldi

járművekhez; katalizátoregységek járművek kipufogóihoz; elektronikus gyújtások járművekhez; fém

motortömítések járművekhez; üzemanyagszűrők járműmotorokhoz; vezérműtengelyek járműmotorokhoz; hűtők

 járművekhez.

9    Számítógép interfészek; számítógépes programok felhasználói interfészek tervezéséhez; vezeték nélkül

csatlakoztatott elektromos akkumulátorok beépített, távolról frissíthető szoftverekkel és firmware-ekkel a tárolt

elektromos áram tárolására és kisütésére a lakásokban és épületekben való használatra; vezeték nélkül

csatlakoztatott elektromos akkumulátorok beépített, távolról frissíthető szoftverekkel és firmware-ekkel a

villamosenergia-hálózat vagy más, villamosenergia-termelő forrás által vagy számára biztosított, tárolt

elektromos áram tárolására és kisütésére, melyek az elektromos árammal kapcsolatos igények és a felhasználási
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célok stabilizálására és teljesítésére szolgálnak; vezeték nélküli csatlakoztatott elektromos akkumulátorok

számára és által biztosított tárolt energia tárolásának és kisütésének felügyeletére, optimalizálására és

szabályozására szolgáló számítógépes szoftverek; elektromos áram biztosítására szolgáló akkumulátorok

elektromos járművekhez való motorokhoz; falra szerelhető elektromos csatlakozók elektromos járművek

töltéséhez; hordozható elektromos csatlakozók elektromos járművek töltéséhez; letölthető szoftver

mobilalkalmazás formájában járművek elektromos töltésének és állapotának nyomon követésére, valamint

járművek távvezérlésére; letölthető szoftver járművekhez való operációs rendszerszoftver formájában; navigációs

berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; globális helymeghatározó rendszer (GPS) és mobil

telekommunikáció használatára programozott, járművek helyének meghatározására és visszaszerzésére szolgáló

eszközök; rádiók járművekhez; betörésgátló riasztókészülékek; akkumulátortöltők jármű-akkumulátorok

töltésére; sebességszabályozók gépjárművekhez; járműbiztonsági berendezések, nevezetesen elektronikus

rezgés-, ütés-, mozgás-, szög-, hőmérséklet- és feszültségfigyelő eszközök; járműbiztonsági berendezések,

nevezetesen kamerákból és monitorokból álló fedélzeti járműfelügyeleti rendszer a jármű két oldalán található

holtterek feltárására és megszüntetésére; vezeték nélküli adóvevők gyűjtő és megjelenítő technológiával a helyi

környezetben található összes jármű állapotának megfigyelésére és nyomon követésére; elektromos

akkumulátorok járművekhez; járműbiztonsági berendezések, nevezetesen elektronikus keréknyomás-figyelő

eszközök; járműbiztonsági berendezések, nevezetesen tolatószenzorok és -kamerák; kerékkiegyensúlyozó

egységek szárazföldi járművekhez; mikroprocesszorból, elektronikus jelvevőből és elektronikus jeladóval

felszerelt kulcstartóból álló, kulcs nélküli nyitórendszerek és kulcs nélküli gyújtáskapcsoló rendszerek

gépjárművekhez; sebességjelzők járművekhez; radartárgy-érzékelők járművekben való használatra; járműre

szerelt GPS-érzékelők jármű mozgási sebességének meghatározására; járművekben használt akkumulátortöltők

mobiltelefonokhoz; járműmotor-alkatrészek, nevezetesen hőmérséklet-szabályozó készülékek; járművek

audioberendezései, nevezetesen sztereó rendszerek, hangszórók, erősítők, equalizer-ek, hangváltók és

hangszóróházak; USB-s töltőportok járművekben történő használatra; elektromos zárak járművekhez;

visszapillantó kamerák járművekhez; járművek klímaberendezései; vezeték nélküli vezérlők más elektromos,

motoros és mechanikus eszközök vagy rendszerek, nevezetesen az akkumulátor, biztonsági, világítási,

nyomkövető és biztonsági rendszerek működésének és állapotának távoli ellenőrzésére és vezérlésére; járművek

távirányítású indítására szolgáló eszközök; járművekben elhelyezett, antennát és rádióadót tartalmazó

járműhelymegállapítási, -követési és biztonsági rendszerek; feszültségszabályozók járművekhez; járművek

audioberendezései, nevezetesen hangszórók gépjárművek hangrendszereihez; navigációs eszközök járművekhez

[fedélzeti számítógépek]; gépjármű-pótkocsi elektromos csatlakozói; akkumulátorok járművekhez; elektromos

készülékek, nevezetesen töltőállomások elektromos járművek feltöltéséhez; számítógépes járműmotor

analizátorok; hosszabbítókábelek járművekhez; hálózati adapterek járművekhez; elektromos kábelek

járművekhez; elektromos akkumulátorok járművekhez; hőmérséklet-szabályozó készülékek járművekhez;

gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek; kilométerszámlálók járművekhez;

 távirányítók járműriasztók működtetéséhez.

 12    Szárazföldi járművek, valamint ezek alkatrészei és tartozékai, nevezetesen szerkezeti részek és erőátviteli

alkatrészek villamos motorok, sebességváltók és tengelyek formájában; gépjármű, jármű karosszériák;

poggyásztartó hálók járművekhez; méretre készült ponyvák járművekhez; csúszásgátló láncok járművekhez;

tapaszok, sallerfoltok járműabroncsok javításához; pumpák járműabroncsok felfújásához; autók belső

kárpitozása; autók belső burkolata; egyedi bőr járműbelsők járművekhez; rendszámtábla-keretek;

rendszámtábla-tartók; kárpitok járművekhez; elektromos hajtású szárazföldi járművek; elektromos

járműalkatrészek, nevezetesen motorok; elektromos járműalkatrészek, nevezetesen visszapillantó tükrök,

ablaktörlők és hátsó ajtók; teljesen akkumulátoros, elektromos, nagy teljesítményű járművek; járműülések;

kerékagyak járművekhez; járműkerekek; kárpitok, méretre készült ponyvák járművekhez; kormánykerekek

járművekhez; motorok szárazföldi járművekhez; tetőcsomagtartók, lengéscsillapítók, rugók, stabilizáló rudak és

felfüggesztések, fentiek mindegyike járművekhez; ajtókárpitok gépjármű karosszériákhoz; féknyergek szárazföldi

járművekhez; méretre készült üléshuzatok járművekhez; motorfelfüggesztések járművekhez; előre megtervezett

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1365



vinil autófóliák, amelyeket kifejezetten járművekhez alakítottak ki; járműalkatrészek, nevezetesen

szervokormány-tömlők; jelvények járművekhez; járművekhez való üléspárnák; kerékagyszerelvények

járművekhez; síléctartók járművekhez; tükrök járművekhez, nevezetesen visszapillantó tükrök; irányváltó

hajtóművek szárazföldi járművekhez; horgok, amelyeket kifejezetten járművekben történő használatra,

járműtartozékok rögzítésére terveztek; szélvédők járművekhez; lopásgátló eszközök járművekhez; gumiabroncs

járművekhez; abroncsbelsők járművekhez; abroncsfújók; járművek műanyag alkatrészei, nevezetesen autók külső

és belső díszítő és védő extrudált műanyag szegélyei; szárazföldi járművek, nevezetesen elektromos autók,

teherautók és sportcélú haszongépjárművek (sport-szabadidő autók, SUV-ok); félig felszerelt takaróponyvák

járművekhez; fék légkompresszorok szárazföldi járművekhez; légfék munkahengerek szárazföldi járművekhez;

motorházfedelek; alvázak gépjárművekhez; jármű ülésvédők; szerkezeti javító alkatrészek teherautókhoz és

egyéb gépjárművekhez; tengelykapcsolóból, sebességváltóból, kardántengelyből és differenciálműből álló,

járművekben használatos erőátviteli berendezések; hajtómű felső fedelek szárazföldi járművekhez; váltótartó

lemezek szárazföldi járművekhez; szárazföldi járművekhez való sebességváltó házak; vontatórudak, vonórudak

járművekhez; sárhányók járművekhez; szárazföldi járművekhez illeszthető lépcsők, fellépők; vontatórudak

járművekhez; járműfelnik és ezek szerkezeti elemei; terepjárók (ATV-k); gépjárművekhez való érzékelők,

nevezetesen elektromos szervokormányzási forgatónyomaték-érzékelők, szervokormány-rendszerek

alkotóelemeként árusítva; abroncskarimák járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez; fékek

járművekhez; jármű karosszériák; sebességváltók szárazföldi járművekhez; járműalkatrészek, nevezetesen

napellenzők szélvédőkre; járműalkatrészek, nevezetesen árnyékolók; járműalkatrészek, nevezetesen segédirányító

karok; járműalkatrészek, nevezetesen gömbcsuklók; járműalkatrészek, nevezetesen felfüggesztőrudak;

járműalkatrészek, nevezetesen féltengelycsuklók; járműabroncsokhoz való szelepszárak; szárazföldi járművek

részei, nevezetesen differenciálművek; motorháztető-védők mint járművek szerkezeti alkatrészei; csapok,

tengelyek szárazföldi járművekhez; fékhuzalok (bowdenek) járművekhez; fékdobok szárazföldi járművekhez;

féknyergek szárazföldi járművekhez; szárazföldi járművekhez való felfüggesztéselemek, nevezetesen laprugók;

szárazföldi járművek felfüggesztéseinek alkatrészei, nevezetesen tekercsrugók; ablaktörlő, szélvédőtörlő lapátok

járművekhez; hidraulikus hajtású rendszerek járművekhez; szárazföldi járművekhez való felfüggesztéselemek,

nevezetesen kiegyenlítők; egyedi bőr járműbelsők járművekhez; tárcsafékbetétek járművekhez; pohártartók

járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez és azok pótalkatrészei; erőátviteli szíjak szárazföldi

járművekhez; felfüggesztési rendszerek szárazföldi járművekhez; kerékcsapágyak szárazföldi járművekhez; üveg

járműablakok járművekhez; riasztó berendezések járművekhez; fékszerelvények járművekhez; kerékpártartók

járművekhez; tengely gumiharang-készletek szárazföldi járművekhez; tengelycsapágyak szárazföldi

járművekhez; tárcsafékek szárazföldi járművekhez; tetőre rögzített csomagtartó tárolók szárazföldi járművekhez;

sportcélú haszongépjárművek (sport-szabadidő autók, SUV-k); légzsákok járművekhez; járműablakok; biztonsági

övek járművekhez; szelepek járműabroncsokhoz; kürtök járművekhez; szárazföldi járművek részei, nevezetesen

erőátviteli szíjak; tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez; méretre készült járműponyvák gépkocsikhoz és

teherautókhoz az időjárástól és annak hatásaitól való védelem céljából; fejtámlák járművekhez; felfújódó

légzsákok járművekhez baleseti sérülések megelőzésére; erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez; utángyártott

gépkocsikiegészítők nevezetesen kifejezetten járművekben történő használatra kifejlesztett rendszerező táskák,

hálók és tálcák; biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez; poggyászhálók járművekhez; fékbetétek

szárazföldi járművekhez; szárazföldi járművek alkatrészei, nevezetesen tengelyek; szárazföldi járművek részei,

nevezetesen hajtóművek, hajtások; járművek fém alkatrészei, nevezetesen külső és belső díszítő és védő fém

szegélyek; elektromos hajtású járművek, nevezetesen gépkocsik, teherautók és sport-szabadidő autók (SUV-ok);

kerékpárok; tolatásjelzők járművekhez; keréktárcsák járművekhez; gépjárművek elektromos zárai;

riasztórendszerek gépjárművekhez; kormányművek szárazföldi járművekhez és ezek alkatrészei; spoilerek,

légterelő szárnyak járművekhez; járműlépcsők, fellépők, hágcsók; légzsákok; gépkocsi lengéscsillapítók;

gépkocsi lökhárítók; gépkocsikhoz való tetőcsomagtartó dobozok, tetőboxok; méretre készült ponyvák

járművekhez; szárazföldi járművek alkatrészei, nevezetesen járműlépcsők, fellépők, hágcsók; szárazföldi

járművek alkatrészei, nevezetesen sárhányók; szárazföldi járművek alkatrészei, nevezetesen ütközőpárnák;
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járműalkatrészek, nevezetesen lengéscsillapítók; járművek ajtói; irányjelző karok járművekhez; tanksapkák

 szárazföldi járművekhez; rendszámtábla-takarók járművekhez; ajtópanelek járművekhez.

 ( 210 ) M 21 01072

 ( 220 ) 2021.03.09.

 ( 731 )  Bósza Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Karkosák Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FRIENDLY

 ( 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; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 01073

 ( 220 ) 2021.03.09.

 ( 731 )  Bósza Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Karkosák Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 01076

 ( 220 ) 2021.03.10.

 ( 731 )  Hummel Zsolt, Nyergesújfalu (HU)

 ( 541 ) Intimitás Gourmet

 ( 511 )   10    Szexuális tevékenységet segítő készülékek, eszközök és árucikkek.

 41    Bodywork-terápia oktatás; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatás biztosítása; oktatás és

képzés biztosítása; oktatás, tanítás; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási szolgáltatások coaching

formájában; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási tanácsadási szolgáltatások; online oktatás biztosítása; online

oktatási tanfolyamok biztosítása; tanácsadási szolgáltatások oktatással és képzéssel kapcsolatban; testi egészség

 oktatás; életmód tanácsadás (képzés).

  44    Életmód-tanácsadás egészségügyi célokra.

 ( 210 ) M 21 01079
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 ( 220 ) 2021.03.10.

 ( 731 )  Szabó Károly, Tirgu-Mures (RO)

 ( 740 )  Biró Emese ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 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.

 ( 210 ) M 21 01083

 ( 220 ) 2021.03.10.

 ( 731 )  Terényi Fanni, Kerekharaszt (HU)

 ( 740 )  Mihalics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LádiKaLand

 ( 511 )   28    Kérdéskészletek társasjátékokhoz; társasjátékok.

 41    Játékfelszerelések kölcsönzése; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás;

 versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 21 01084

 ( 220 ) 2021.03.10.

 ( 731 )  Koronapay Europe Limited, Limassol (CY)

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

 Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi és monetáris szolgáltatások, valamint banki szolgáltatások; pénzügyi információk, adatok,

pénzügyi tanácsadás és pénzügyi tanácsadási szolgáltatások; pénzügyi elemzés; banki szolgáltatások; elektronikus

banki szolgáltatások; otthoni bankolás; pénzügyi elszámolás; gyűjtések (szervezése); pénzügyi tanácsadás;

hitelkártya-szolgáltatások; hitelkártyák (kibocsátása); betéti kártya szolgáltatások; pénzváltás; átutalás

(elektronikus); banki szolgáltatások (otthoni); pénzügyi információk; hitelkártyák kibocsátása; értékes tokenek

kiadása; hitelek [finanszírozás]; pénzügyi menedzsment; pénz (csere -); takarékpénztári szolgáltatások; értékes

 tokenek (kibocsátás -); biztosított kölcsönök.

 ( 210 ) M 21 01085

 ( 220 ) 2021.03.10.

 ( 731 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és
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szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

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 rögzíthető zenékhez és

filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások

[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; 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; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti

értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; 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 szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; 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; távkonferencia szolgáltatás; 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);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand

 közvetítések.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
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publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; 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; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számitógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 21 01128

 ( 220 ) 2021.03.16.

 ( 731 )  SoReCa Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Élelmiszer-higiéniai konzultáció; élelmiszerek kutatása; élelmiszerkutatás; élelmiszertechnológiával

 kapcsolatos szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 21 01131

 ( 220 ) 2021.03.16.

 ( 731 )  Adorján Csaba, Biatorbágy (HU)

 ( 541 ) Booline

 ( 511 )  22    Hajóvitorlák; vitorlák csónakokhoz, hajókhoz; nem fémből készült kötélzet; vitorlázat, vitorla kötélzet;

csomagoló kötelek, nem fémből; kötélből készült nagy teherbírású hevederek; műanyag kötelek otthoni vagy kerti

használatra; nem fém kötelek, zsinegek csomagoláshoz, burkoláshoz; kötelek és zsinórok; hegymászó kötelek;

kötéláruk; kötélből vagy szövetből készült nagy teherbírású hevederek; kötelek; kötelek és szintetikus kötelek;

kötelek hegymászáshoz; kötelek, nem fémből; kötelek (nem fémből) árucikkek mozgatásához; kötelek (nem

fémből) árucikkek emeléséhez; kötelek (nem fémből) árucikkek rögzítéséhez; kötelek sátrakhoz; kötelek

tengerészeti használatra; kötélhágcsók; kötélhágcsók, kötéllétrák; kötelzet; nemfémes kötelek; rugalmas kötelek

kötélugráshoz [bungee jumping]; ruhaszárító kötelek; ruhaszárító kötelek [kötél vagy zsinór]; szintetikus kötelek;

szizál zsinórok, kötelek; természetes textilszálakból készült kötözőzsineg; textilszálakból készült zsinegek;

kőhullást megakadályozó textilhálók; rögzítő eszközzel felszerelt textilszálas hevederek áruk rögzítésére;

 textilanyagokból készült felvonóhevederek.

 37    Tengeri hajógyári szolgáltatások; tengeri szárazdokk-szolgáltatások; hajóátalakítás; hajók belsejének
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felszerelése; hajók karbantartása és javítása; hajójavítás; hajók javításával vagy karbantartásával kapcsolatos

információszolgáltatás; hajókarbantartás; jachtok, hajók és csónakok átalakítása, felújítása, helyreállítása és

 javítása.

 ( 210 ) M 21 01135

 ( 220 ) 2021.03.16.

 ( 731 )  esbr Kft., Velence (HU)

 ( 541 ) emaki

 ( 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.

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.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 21 01136

 ( 220 ) 2021.03.16.

 ( 731 )  Dr. Ács Nándor Pál, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Róbert Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 210 ) M 21 01137

 ( 220 ) 2021.03.16.

 ( 731 )  EuroFleet Zrt., Tényő (HU)

 ( 541 ) EuroFleet

 ( 511 )   39    Gépjárműkölcsönzés, gépjárművek bérbeadása, gépjármű kölcsönözési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01138

 ( 220 ) 2021.03.16.

 ( 731 )  M-RTL Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása
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kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

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

bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-

vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; 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 rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

Pay Per Click (PPC) hirdetés; 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; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti

értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; 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 szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlési szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési

szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;

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; távkonferencia szolgáltatás; 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); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós

műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek

segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video

 on-demand közvetítések.
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];

diszkok szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;

mozifilmek kölcsönzése; 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; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 21 01141

 ( 220 ) 2021.03.17.

 ( 731 )  Berek Szőlőbirtok Kft., Csávoly (HU)

 ( 541 ) Bella Vita

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 21 01143

 ( 220 ) 2021.03.17.

 ( 731 )  SAVARIA Táncsport Egyesület, Szombathely (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 01144

 ( 220 ) 2021.03.17.

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1373



  

( 546 )

 ( 511 )  16    Grafikus rajzok; képek; rajzok; ceruzák; ecsetek; fényképtartók; fluoreszkáló papír; írószerek; művészpapír;

rajzceruzák; rátétek papírból; színes mintakártyák; vázlattáblák; vonalzók; papír teaszűrők; ajándék táskák,

szatyrok papírból; ajándékcsomagolók; ajándékdobozok; általános célú műanyag zsákok; bélelt, párnázott

papírzacskók; bevásárló táskák műanyagból; ételcsomagoló papír; fehér kartonpapír; folpack; kartondobozok;

kartondobozok csomagoláshoz; kartonpapírból készült tartók; kartontálcák ételek csomagolására; műanyag lapok

zsebekkel számlák, nyugták tárolásához; műanyag szemeteszsákok; műanyag zsákok hulladékgyűjtőkbe;

műanyag zacskók kisállatok hulladékának, ürülékének eltávolítására; összecsukható papírdobozok; összehajtható

kartondobozok; papír ajándékkísérők; papír- és kartondobozok; papír szemeteszsákok; papírdobozok;

papírzacskók és zsákok; regenerált cellulózból készült csomagolótartályok; zsebkendők; 3d-s matricák, bármely

felületre; adventi naptárak; ajándékcímkék; ajándékkártyák; aktatartók; almanachok; asztali irattartó állványok;

asztali iratrendező tálcák; asztali határidőnaptárak; asztali irattartó tálcák; asztali írószer rendezők; asztali

naptárak; belépőjegyek; borítékok; címlisták; dossziék [papíráruk]; elválasztók jegyzetfüzethez; értesítő kártyák;

éves naptár; évkönyvek (nyomtatott kiadványok); falinaptárak; filctollak; fogadócédulák; folyóiratok;

gémkapocs; gemkapocstartók; grafikák; gyűjtőkártyák; határidőnaplók; hirdetési kiadványok; hirdetőtáblák

kartonból; hirdetőtáblák kartonpapírból; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírek, közlemények [nyomtatott

anyagok]; hírlevelek; hírlevelek a játékok és szerencsejátékok területén; íróasztali alátét; irattáskák, irattartó

mappák; íróasztali könyöklő; íróasztali szettek; irodai iratrendezők; irodai papíráruk; kaparós betűk, képek,

matricák; kaparós matricák; karácsonyi üdvözlőlap; kartonpapír kitűzők; kartotékok; képeslapok, levelezőlapok;

képzőművészeti folyóiratok; levél tartó állvány; levélpapír; magazin borítók; magazin mellékletek újságokhoz;

magazinok a játékok és szerencsejátékok területén; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák;

mozimagazinok; műsorfüzetek; napilapok; naptárak; nyomtatott brossúrák; nyomdaipari termékek; nyomtatott

anyagok oktatási célokra; nyomtatott információs kártyák; nyomtatott információs mappák; nyomtatott kártyák;

nyomtatott reklámanyagok; nyomtatott publikációk; nyomtatott ruha szabásminták; nyomtatványok; oktató

kártyák; öntapadós alátétek, korongok [papíripari cikkek]; öntapadós betűk és számok; papír feliratok, zászlók;

pörgetős könyvek; programfüzetek; posztermagazinok; prospektusok; reklámfeliratok kartonból;

reklámkiadványok; reklámfeliratok papírból; reklámplakátok; színező könyvek; színezőkönyvek felnőtteknek;

születésnapi üdvözlőkártyák; tv-újságok; üdvözlőkártyák; üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; turisztikai folyóiratok;

újságban megjelenő képregény képsorok [nyomtatott anyagok]; újságban megjelenő képregények [nyomtatott

anyagok]; újságok; újságpapír; üres kártyák; üres kartonlapok; utazási magazinok; zenei magazinok;

zsebnaptárak; öntapadós papír; öntapadós textil [írószer és papíráru]; alátétkarton képkeretezéshez; áttetsző papír;

elektrosztatikus papír; fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékszublimációs nyomdai papír; műanyag zacskók

értéktárgyak megőrzéséhez; alátétek papírcsipkéből; asztali alátétek kartonból; asztali alátétek, tányéralátétek

 papírból; asztali futók papírból; előkék papírból; papír alátétek; polcpapír.

 35    Apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti

promóciós szolgáltatások; baseball játékok reklámozása; célzott marketing; digitális reklámszolgáltatások;

digitális marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások;

divatáruk értékesítésének promóciója magazinok reklámcélú cikkeivel; e-sporteseményekhez kapcsolódó

marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre

vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; egészségügyi állapotok társadalmi tudatosításával kapcsolatos

reklámszolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások számára; ékszerekkel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; eladó gépjárművek meghirdetése interneten keresztül;

elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; elektronikus kommunikációs

hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; előadások, prezentációk szervezése reklámozási

célokra; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; értékesítési promóciós szolgáltatások;
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eseménymarketing; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;

filmrendezés a reklámfilmek terén; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; franchise-zal

kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; gépjármű értékesítéshez kapcsolódó reklámszolgáltatások;

gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;

grafikus reklámozási szolgáltatások; gyógyszerészeti készítményekkel és in-vivo leképezési termékekkel

kapcsolatos reklámozás; gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; hangfelvételek gyártása

marketing célokra; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra;

harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél

áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait

kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok

felkutatása révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; hirdetés

elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás;

hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése;

hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetések vagy reklámok gyártás utáni szerkesztési szolgáltatásai; hirdetési-

és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési

felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési

rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások részvényekhez és más értékpapírokhoz

kapcsolódó ügynöki tevékenységek népszerűsítésére; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívásához

kapcsolódóan a helyi vásárlás előnyeire vonatkozóan; hirdetési szolgáltatások az egészségügyi problémák

tudatosításának elősegítésére; hirdetési szolgáltatások a környezeti ügyekkel kapcsolatos közfigyelem felhívása

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

szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetéssel, reklámozással

kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetésszervezés;

hirdetésszervezés mozikban; interneten használható reklámok összeállítása; interneten keresztül biztosított

hirdetési szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes marketing; internetes

reklámozási szolgáltatások; internetes weboldalakként használható reklámok összeállítása; internetes

weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények promóciójának

megszervezése; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi

reklámszövegek készítése; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárok reklámozási

céllal való szervezése; koncertek promóciója [reklámozása]; könyvekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások;

kutató projektek reklámozása; marketing információk; marketing kampányok; marketingtervek elkészítése;

marketingtervek kidolgozása; mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós bemutatók

segítségével; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása kártyás hűségjutalmazási rendszerrel; média

beszerzési szolgáltatások; mozifilm reklámozás; mozifilmek reklámozása; mozireklámok; mozireklámok

gyártása; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; politikai hirdetési szolgáltatások;

promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós események szervezése és lebonyolítása; promóciós

kampányok kidolgozása; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; publikációs célú szerkesztői

szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós reklámügynökség

hirdetési szolgáltatásai; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési

szolgáltatások; rádiós reklámok készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing;

reklám és marketing szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklám szórólapok

elkészítése; reklámanyag frissítése; reklámanyag készítése; reklámanyag összeállítása; reklámanyagok és

reklámok készítése, kiadása; reklámanyag sokszorosítása; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése;

reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok

összeállítása, kiadása és terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámcélú nyereményhúzások szervezése;

reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; reklámcélú versenyek ügyintézése; reklámcélú vetélkedők
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intézése; reklámelemzés; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámhatékonyság és piackutatási elemzés; reklámkampányok előkészítése; reklámhirdetések megjelentetése;

reklámkampányok kidolgozása vállalkozások számára; reklámkiadványok elkészítése; reklámkiadványok

tervezése; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlogók tervezése; reklámok elkészítése; reklámok előkészítése;

reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok készítése; reklámok készítése és elhelyezése mások számára;

reklámok megjelenítése mások részére; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás bannerekkel;

reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi

sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás

előkészítése; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámozás hatásának elemzése; reklámozás,

hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos

hálózatokon keresztül; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási

szolgáltatások; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; reklámozás, promóciós

szolgáltatások; reklámozás taxik tetején; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; reklámozáshoz

kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások számára;

reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklámozási és promóciós

szolgáltatások; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások; reklámozási információk biztosítása;

reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások az irodalom területén; reklámozási

szolgáltatások biztosítása adatbázisok útján; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámozási

szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához; reklámozással kapcsolatos

modellügynökségi szolgáltatások; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység; reklámozással kapcsolatos

információk szolgáltatása; reklámszerződések készítése harmadik személyek számára; reklámszolgáltatások

harmadik személyek számára; reklámszolgáltatások italok eladásának előmozdítására; reklámszolgáltatások

szendvicsember táblák révén; reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével;

reklámszövegek kiadása és frissítése; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek

megjelentetése; reklámszövegírás; reklámszövegírás promóciós célokból; reklámtervezés és -elhelyezés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; reklámügynökségi szolgáltatások; sajtóreklámozási szolgáltatások;

szabadtéri reklámozási szolgáltatások; számítógépesített üzleti promóció; szórólapok kiadása; szórólapok

tervezése; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing; telefonos promóciós

reklámozás; telemarketing szolgáltatások; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós reklámok elkészítése;

televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; tördelési szolgáltatások reklámozási célokra; új

termékek forgalmazásával kapcsolatos reklámszolgáltatások; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása]; videofelvételek

készítése reklám célokra; videofelvételek készítése marketing célokra; videofelvételek készítése reklámozási

célokra; zenei koncertek promóciója; előfizetés tv-csatornára; előfizetés információs médiacsomagra; előfizetések

elektronikus folyóiratokra; előfizetések távközlés útján nyújtott adatbázis-szolgáltatásokra; előfizetések

ügyintézése televíziós csatornákra; könyvek, folyóiratok, újságok vagy képregények előfizetésének

megszervezése; reklámozással kapcsolatos közvetítői szolgáltatások; újság előfizetések ügyintézésével

kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások;

 újságelőfizetések intézése.

 41    Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; brosúrák

kiadása; dalok kiadása; dalszövegek kiadása lapok formájában; digitális videó, audió és multimédia kiadási

szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elbeszélések kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése

az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése;

elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek

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

magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; évkönyvek kiadása; folyóiratok és könyvek

elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok

kiadása; folyóiratok, könyvek és kézikönyvek megjelentetése a gyógyászat területén; folyóiratok multimédiás
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megjelentetése; folyóiratok publikálása; forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; forgatókönyvírói szolgáltatások; füzetek kiadása; globális számítógépes

hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának

kiadása; gyógyászati technológiával kapcsolatos tudományos cikkek megjelentetése és kiadása; hangoskönyvek

kiadása; házi kedvencekkel kapcsolatos nyomtatványok kiadása; háziállatként tartott halakkal kapcsolatos

nyomtatványok kiadása; hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások; hírszolgáltatás

a műsorszolgáltatási ipar részére; hírügynökségi beszámolók; információs technológiával kapcsolatos könyvek

kiadása; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; irodalmi műveket és okmányokat tartalmazó

kézikönyvtárak; ismertetők kiadása; katalógusok kiadása; kézikönyvek kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv -);

kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása; kiadói szolgáltatások; kiadói szolgáltatások

(beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás;

könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és

napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvekkel

kapcsolatos információkat biztosító könyvklubszolgáltatások; könyvkiadás; könyvkiadással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; kották kiadása; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése;

magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatások; magazinok multimédiás

megjelentetése; mágneses vagy optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása; megrendelésre történő írás nem

reklámcélokra; multimédia publikációk; napilapok multimédiás megjelentetése; naptárak kiadása; nyomtatott

anyagok megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában az

interneten; nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott jegyzékek kiadása; nyomtatványok kiadása;

nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; nyomtatványok kiadása és szerkesztése; oktatáshoz

kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; podcastok létrehozása [írása]; poszterkiadás; prospektusok kiadása;

rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; riporteri szolgáltatások; szórólapok megjelentetése; szövegek írása és

kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása; szövegek kiadása CD-ROM-ok formájában;

szövegírás; szövegek kiadása elektronikus média formájában; szövegírás, a reklámszövegek kivételével, teletext

szolgáltatásokon történő közvetítés céljára; szövegkészítési szolgáltatások; tankönyvek kiadása;

szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; térképek kiadása; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása;

tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; újság kiadása ügyfelek

számára az interneten; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák

megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése; útikönyv-kiadási szolgáltatások; zenei szövegek

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

bemutatók; élő televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; fotóriportok készítése;

internetes adatbázisból származó, online szórakoztatással kapcsolatos információk nyújtása; kábeltelevízión

keresztül biztosított szórakoztatás; könyvtárak (kölcsön -); könyvkölcsönzési szolgáltatások; könyvtári

szolgáltatások; műholdas televíziós show-k; műholdas televíziós sorozatok; nem letölthető filmek biztosítása;

online interaktív szórakoztatás; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és televízióprogram készítése;

rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós show-műsorok és programok

készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások;

rádiós szolgáltatások tananyag átismétléséhez; rádiós szórakoztatás; rajongói klubok; sport- és kulturális

tevékenységek; sporthíradás; sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása; sportrendezvények szüneteiben nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; sportrendezvények szüneteiben biztosított szórakoztatás; szabadidő eltöltésével

kapcsolatos tájékoztatás; szabadidős szolgáltatások; szórakoztatás telefon útján; szórakoztatás szépségversenyek

formájában; szórakoztatás roadshow-k segítségével; szórakoztatás podcaston keresztül; szórakoztatás nyújtása

globális kommunikációs hálózaton keresztül; szórakoztatás mobiltelefonos televízió formájában; szórakoztatás

IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatás tévéműsorok formájában;

szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; szórakoztatási célú interjúkészítés kortárs

személyiségekkel; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási

szolgáltatások mozielőadások formájában; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató
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szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása audio szalagon; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

mozifilmeken keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása publikációkon keresztül; szórakoztató

szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken keresztül;

szórakoztató szolgáltatások biztosítása felvett zene formájában; szórakoztató szolgáltatások nyújtása gyermekek

számára; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában; szövegek készítése kiadásra;

televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televíziós

és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós,

széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós

vetélkedők készítése; vezeték nélküli televíziós közvetítésen keresztüli szórakoztatás; videókönyvtári

szolgáltatások; videojáték-szolgáltatások; webináriumok szervezése; webrádiós szórakoztatási szolgáltatások;

zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; e-sportrendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalás és foglalási

szolgáltatások; helyfoglalás előadásokra és színházi jegyfoglalás; helyfoglalás koncertre; helyfoglalás

szórakoztató eseményekre; színházi jegyfoglalási szolgáltatások; szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó

jegyfoglalási és előjegyzési szolgáltatások; újságírói tevékenység; sportújságírói tevékenység; fotóriporteri

tevékenység; bulvár újság kiadása; sport újság kiadása; nőknek szóló újság kiadása; férfiaknak szóló újság

 kiadása; politikai újság kiadása; gasztronómiai célú újság kiadása; egyéb újság kiadása.

 ( 210 ) M 21 01158

 ( 220 ) 2021.03.17.

 ( 731 )  Dékány István, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend- és táplálékkiegészítők.

  25    Szabadidő ruházat.

 ( 210 ) M 21 01163

 ( 220 ) 2021.03.18.

 ( 731 )  Zákány Dániel, Debrecen (HU)

 ( 541 ) Grillakadémia

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 21 01168

 ( 220 ) 2021.03.18.

 ( 731 )  Hettyei-Éptech Kft., Sümeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Beton; beton építőanyagok; beton burkolólapok; beton idomkövek; beton támfalak; beton útburkoló elemek;

beton útburkoló kövek; beton útburkoló lapok; betoncölöpök; betonfalak; betonfalak építkezéshez;

betongerendák; betonlapok; betonlapok, betontáblák; betonoszlopok; betonoszlopok építőanyagként; betontéglák;

 betontömbök; betontömbök folyók partjainak védelméhez; betontömbök partvédelemhez.

 ( 210 ) M 21 01169

 ( 220 ) 2021.03.18.

 ( 731 )  BGB Interherb Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Interherb ReStart

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

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
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 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

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

 ( 210 ) M 21 01170

 ( 220 ) 2021.03.18.

 ( 731 )  BGB Interherb Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

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

 ( 210 ) M 21 01172

 ( 220 ) 2021.03.18.

 ( 731 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Angéla, Budapest

 ( 541 ) Lajver Cuvée Blanc

 ( 511 )   33    Borok.

 35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból.

  43    Bár szolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 210 ) M 21 01184

 ( 220 ) 2021.03.18.

 ( 731 )  Brandcontrol Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 01189

 ( 220 ) 2021.03.19.

 ( 731 )  Legisly Solutions Kft., Tihany (HU)

 ( 541 ) LEGISLY

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti adminisztráció; hivatali szolgáltatások; kereskedelmi ügyletek;

hirdetési és reklámügynöki tevékenység; adatbázisok létrehozása és fenntartása; piackutatás; kereskedelmi

vásárok, kiállítások és kereskedelmi események szervezése; eszközökkel, számítógépekkel, számítógépes

eszközökkel, kiegészítőkkel, adatbázisokkal, számítógépes programokkal, szoftverekkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; üzleti menedzsment; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés.

 38    Távközlési szolgáltatások; információ közlése telekommunikációs hálózaton; elektronikus adatcsere;

elektronikus adattovábbítás interneten és más elektronikus hálózaton; adatbázis elérésére szolgáló online

 telekommunikációs kapcsolat elérhetővé tétele; hírügynökség.
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 42    Elektronikus adatfeldolgozói programozás; számítógép-programozás; számítógépekkel kapcsolatos mérnöki

szolgáltatások; számítógépes fejlesztési szolgáltatások; számítógépes projektek irányítása; automatizálással

kapcsolatos tanácsadás; rendszerelemzés és automatizálási szolgáltatások; számítógépes programok és

számítógépes adatbázisok elérhetővé tétele az interneten és más számítógépes hálózatokon; számítógépekkel

kapcsolatos konzultáció; számítógépes programok fejlesztése, karbantartása, használatának engedélyezése,

bérbeadása; adatfeldolgozói eszközök bérbeadása; számítógépes hálózatok használati idejének engedélyezése;

információ biztosítása az interneten és más számítógépes hálózaton; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása és

 bérbeadása; internetes weboldalak és weblapok tervezése; számítógépes szoftver fejlesztése.

 45    Vitarendezési szolgáltatások; videotermékekhez kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások];

ügyvédi [barrister] szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos jogi szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások; új növényfajok

védelmével kapcsolatos tanácsadás; válási mediációs szolgáltatások; vezeték nélküli kommunikációs rendszerek

licenszelése; tulajdonátruházási szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; tulajdonátruházás; tájékoztatás emberi

jogokkal kapcsolatos ügyekben; technológia licenszelése; tanácsadás személyes jogi ügyekkel kapcsolatban;

tanácsadás a szellemi tulajdon és a szerzői jogok kezelésével kapcsolatban; tanácsadás peres ügyekben;

számítógéppel támogatott segítségnyújtás peres eljárásokban; számítógépes szoftverek licenszelése,

engedélyezése [jogi szolgáltatások]; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás;

szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi tanácsadás; szellemi tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos

tanácsadás; szabályozások előkészítése; szabályozási ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; pro bono

jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; nyomtatott

anyagokra vonatkozó szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; nyomtatott anyagok

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; mediációs szolgáltatások házassági vitákban; nyilvántartási szolgáltatások

[jogi]; munkaügyi kapcsolatokhoz kapcsolódó arbitrációs szolgáltatások; litigációs segítségnyújtási

szolgáltatások; közvetítés jogi eljárásoknál; közbenjárás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások];

kereskedelmi szabványokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; kutatás és fejlesztés engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; jogsegély szolgáltatások; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi

ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; jogi ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; jogi ügyekkel kapcsolatos

 információs szolgáltatások; jogi tanácsadás és képviselet; jogi tanácsadás.

 ( 210 ) M 21 01190

 ( 220 ) 2021.03.19.

 ( 731 )  Legisly Solutions Kft., Tihany (HU)

 ( 740 )  Dr. Tallár Ákos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti adminisztráció; hivatali szolgáltatások; kereskedelmi ügyletek;

hirdetési és reklámügynöki tevékenység; adatbázisok létrehozása és fenntartása; piackutatás; kereskedelmi

vásárok, kiállítások és kereskedelmi események szervezése; eszközökkel, számítógépekkel, számítógépes

eszközökkel, kiegészítőkkel, adatbázisokkal, számítógépes programokkal, szoftverekkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; üzleti menedzsment; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés.

 38    Távközlési szolgáltatások; információ közlése telekommunikációs hálózaton; elektronikus adatcsere;

elektronikus adattovábbítás interneten és más elektronikus hálózaton; adatbázis elérésére szolgáló online

 telekommunikációs kapcsolat elérhetővé tétele; hírügynökség.

 42    Elektronikus adatfeldolgozói programozás; számítógép-programozás; számítógépekkel kapcsolatos mérnöki

szolgáltatások; számítógépes fejlesztési szolgáltatások; számítógépes projektek irányítása; automatizálással

kapcsolatos tanácsadás; rendszerelemzés és automatizálási szolgáltatások; számítógépes programok és

számítógépes adatbázisok elérhetővé tétele az interneten és más számítógépes hálózatokon; számítógépekkel

kapcsolatos konzultáció; számítógépes programok fejlesztése, karbantartása, használatának engedélyezése,

bérbeadása; adatfeldolgozói eszközök bérbeadása; számítógépes hálózatok használati idejének engedélyezése;
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információ biztosítása az interneten és más számítógépes hálózaton; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása és

 bérbe adása; internetes weboldalak és weblapok tervezése; számítógépes szoftver fejlesztése.

 45    Vitarendezési szolgáltatások; videotermékekhez kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások];

ügyvédi [barrister] szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos jogi szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások; új növényfajok

védelmével kapcsolatos tanácsadás; válási mediációs szolgáltatások; vezeték nélküli kommunikációs rendszerek

licenszelése; tulajdonátruházási szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; tulajdonátruházás; tájékoztatás emberi

jogokkal kapcsolatos ügyekben; technológia licenszelése; tanácsadás személyes jogi ügyekkel kapcsolatban;

tanácsadás a szellemi tulajdon és a szerzői jogok kezelésével kapcsolatban; tanácsadás peres ügyekben;

számítógéppel támogatott segítségnyújtás peres eljárásokban; számítógépes szoftverek licenszelése,

engedélyezése [jogi szolgáltatások]; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás;

szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi tanácsadás; szellemi tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos

tanácsadás; szabályozások előkészítése; szabályozási ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; pro bono

jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; nyomtatott

anyagokra vonatkozó szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; nyomtatott anyagok

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; mediációs szolgáltatások házassági vitákban; nyilvántartási szolgáltatások

[jogi]; munkaügyi kapcsolatokhoz kapcsolódó arbitrációs szolgáltatások; litigációs segítségnyújtási

szolgáltatások; közvetítés jogi eljárásoknál; közbenjárás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások];

kereskedelmi szabványokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; kutatás és fejlesztés engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; jogsegély szolgáltatások; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi

ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; jogi ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; jogi ügyekkel kapcsolatos

 információs szolgáltatások; jogi tanácsadás és képviselet; jogi tanácsadás.

 ( 210 ) M 21 01193

 ( 220 ) 2021.03.19.

 ( 731 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Angéla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok; alkoholos italok (sörök kivételével).

 35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból.

  43    Bárszolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 210 ) M 21 01194

 ( 220 ) 2021.03.19.

 ( 731 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Angéla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok; alkoholos italok (sörök kivételével).
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 35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

  43    Bárszolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 210 ) M 21 01197

 ( 220 ) 2021.03.20.

 ( 731 )  Tarjányi Péter, Budapest (HU)

 ( 541 ) ROOMLOOP

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; bumerángok.

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

 ( 210 ) M 21 01198

 ( 220 ) 2021.03.20.

 ( 731 )  Tarjányi Péter, Budapest (HU)

 ( 541 ) BEACHLOOP

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; bumerángok.

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

 ( 210 ) M 21 01201

 ( 220 ) 2021.03.21.

 ( 731 )  Szijj András, Budapest (HU)

 ( 541 ) Nextra

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  38    Távközlési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01202

 ( 220 ) 2021.03.21.

 ( 731 )  Cukovy Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mártai Andrea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők.

  24    Textíliák és pótanyagaik.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 21 01206

 ( 220 ) 2021.03.22.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) SUPROVIA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények cukorbetegség kezelésére.

 ( 210 ) M 21 01208

 ( 220 ) 2021.03.22.

 ( 731 )  Flexi Medical Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FLEXI-DENT

 ( 511 ) 9    Szoftverek; könyvelőszoftverek; mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez; mobil szoftverek; freeware
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[ingyen használható szoftver]; beágyazott szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis

szoftverek; adatbányász szoftverek; adattároló programok; felülvizsgálat-ellenőrző platformok [szoftverek];

adatbázismotorok; adatbázis-szinkronizáló szoftverek; adatkezelő szoftverek; fájlszinkronizáló szoftverek;

képkezelő szoftverek; letölthető mobilalkalmazások adatok kezeléséhez; üzleti információszerző szoftverek;

számítógépes segédprogramok fájl kezeléshez; számítógépes szoftverek adattárolás automatizálásához;

számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek pénzügyi modellek

 kidolgozásához; e-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek; fizetőszoftverek; tartalomkezelő szoftverek.

 35    Szoftverekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; szoftverekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások; szoftverekkel kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások.

 42    Szoftvertervezési szolgáltatások; szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftverkészítés, karbantartás és

adaptálás; szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek telepítése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek

tervezése és fejlesztése; számítógépszoftver tervezése, karbantartása és aktualizálása; számítógépes

szoftverprogramozási szolgáltatások; szoftveralkotás; szoftver- és adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és

karbantartása; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés; számítógépes szoftverek tervezése,

fejlesztése és programozása; számítógépes szoftver írás; számítógépes szoftverek bérbeadása és karbantartása;

számítógépes szoftverek fejlesztése számítógéppel támogatott tervezéshez/gyártáshoz [CAD/CAM];

számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, kölcsönzése és aktualizálása; számítógépes szoftver fejlesztése;

számítógépes programozással kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programozási szolgáltatás; számítógépes

programok készítése; számítógépes játékszoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes adatbázisok tervezése;

 számítógép-programozás és szoftvertervezés; programok fejlesztése.

 ( 210 ) M 21 01209

 ( 220 ) 2021.03.22.

 ( 731 )  Flexi Medical Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; könyvelőszoftverek; mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez; mobil szoftverek; freeware

[ingyen használható szoftver]; beágyazott szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis

szoftverek; adatbányász szoftverek; adattároló programok; felülvizsgálat-ellenőrző platformok [szoftverek];

adatbázismotorok; adatbázis-szinkronizáló szoftverek; adatkezelő szoftverek; fájlszinkronizáló szoftverek;

képkezelő szoftverek; letölthető mobilalkalmazások adatok kezeléséhez; üzleti információszerző szoftverek;

számítógépes segédprogramok fájl kezeléshez; számítógépes szoftverek adattárolás automatizálásához;

számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek pénzügyi modellek

 kidolgozásához; e-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek; fizetőszoftverek; tartalomkezelő szoftverek.

 35    Szoftverekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; szoftverekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások; szoftverekkel kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01226

 ( 220 ) 2021.03.23.

 ( 731 )  Goldi Mobility Kft., Ráckeve (HU)

 ( 541 ) GOLDiON

 ( 511 )   12    Buszok.

 ( 210 ) M 21 01228

 ( 220 ) 2021.03.23.

 ( 731 )  PRO-COM XXI. Bt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Csuka és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyhatású készítmény; gyógyszerészeti készítmény; sebkezelő eszköz.

 ( 210 ) M 21 01234

 ( 220 ) 2021.03.23.

 ( 731 )  D.S. Depó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Sipka Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Fagylalt; fagylalt desszertek, jégkrémek; fagylalt, jégkrém; fagylaltok; fagylaltkeverékek; fagylalt

édességek; fagylaltos édességek; fagylaltos édességek nyalókák formájában; fagylaltos italok; fagylaltpor; tejes

fagylalt, jégkrém; tejes ízesítésű pálcikás fagylaltok; tejet tartalmazó pálcikás fagylaltok; vizes alapú fagylaltok;

fagyasztott jégkrémek; gyümölcs jégkrémek; fagylaltok és jégkrémek; gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok;

ízesített jégkrémek; jég/jégkrémek/fagylaltáruk és fagylalt; jégkrémes édességek; pálcikás jégkrémek; nem tejes

 jégkrémek, fagylaltok.

 ( 210 ) M 21 01236

 ( 220 ) 2021.03.23.

 ( 731 )  ChampSport Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bőcs Annamária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Szállodai üzletvezetés; szállodák adminisztrálásával és üzletvezetésével kapcsolatos szaktanácsadói

szolgáltatások; szállodák üzletvezetése; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; szállodavezetési

szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; marketing promóciós rendezvények

 szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások.

 36    Szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; szálláshelyek nyújtása; állandó szállásadás; szállások kiadásával

foglalkozó irodák (ingatlantulajdonok); állandó szálláshelyek nyújtása; lakások és szállások bérbeadása; állandó

 szállások bérbeadása és kölcsönzése; szállodai elhelyezés biztosítása.

 43    Vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik

számára; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás];

vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes szállás

biztosítása; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes szállásadás; átmeneti szállás biztosítása;

átmeneti szálláskiadás; bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállásadó szolgáltatások;

ideiglenes szállásbiztosítás üdülő apartmanokban; ideiglenes szállásbiztosítás nyaralókban; ideiglenes

szállásbiztosítás; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; átmeneti szállások foglalása;

idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállások; ideiglenes

szállások bérbeadása nyaralókban és apartmanokban; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; üdülési szálláshely

biztosítása; üdülési szállás biztosítása; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szállásbiztosítás; átmeneti

szállások kiadása; ideiglenes szállásfoglalás; ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes szállások

biztosítása üdülési csereprogram-csomagok részeként; ideiglenes szállásszervezés; ideiglenes szállások foglalása
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az interneten keresztül; időszakos szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási

szolgáltatások; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk

biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; jótékonysági szolgáltatások,

nevezetesen ideiglenes szállásadás; online információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban;

szakmai bemutatók, kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállás biztosítása klubok, csoportok

tagjainak; szállás biztosítása szállodákban és motelekben; szállásadási szolgáltatások üdülőkben,

üdülőkomplexumokban; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos irodai

szolgáltatások; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláscsere szolgáltatások

[időmegosztásos]; szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára; szállásfoglalási

szolgáltatások [időmegosztás]; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szálláshely biztosítás

találkozókhoz; szállásinformációk biztosítása az interneten; szálláskiadás nyaraláshoz; szálláskiadási ügynökségi

szolgáltatások [időmegosztás]; szállásrendelési szolgáltatások; szállásszervezés turisták számára; szállást és

reggelit biztosító szolgáltatások; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshelyek megszervezése;

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; személyzettel

ellátott lakóhelyek biztosítása [ideiglenes szállásadás]; telefonos hívóközpontok és segélyvonalak által biztosított

tanácsadás az ideiglenes szállások terén; turistatáborokkal, kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások

[szállásadás]; turista farmok által biztosított ideiglenes szállások; foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási

ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; helyfoglalás szállodákban; szállodai catering szolgáltatások;

szállodai elhelyezés értékelése; szállodai és motelszolgáltatások; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása;

szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodai férőhely foglalás; szállodai

foglalási szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai szobák lefoglalása

utazók számára; szállodai szolgáltatás; szállodai szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások;

étel és ital catering bankettekre; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; étel és ital catering

koktélpartikra; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási

létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel és ital catering

szolgáltatások kiállítóhelyek számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; helyszínek biztosítása

rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes

iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása; rendezvénysátrak bérbeadása; rendezvénysátrak kölcsönzése; esküvői

fogadások szervezése [helyszínek]; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; kávézói szolgáltatások; ételek és

 italok felszolgálása internet kávézókban.

 ( 210 ) M 21 01237

 ( 220 ) 2021.03.24.

 ( 731 )  Lendvai Barbara, Erdőkertes (HU)

  

( 546 )

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

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

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

 ( 210 ) M 21 01241

 ( 220 ) 2021.03.24.

 ( 731 )  Molnár László, Székesfehérvár (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  40    Régi varrógépből készült termékek készítése nevezetesen- könyvtartó, régi varrógépből készült

lakásdekoráció; régi varrógépállványból készült bútorok (bortartó állvány, fürdőszobai mosdó, fésülködőasztal,

 íróasztal, virágtartó, asztalka).
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 ( 210 ) M 21 01244

 ( 220 ) 2021.03.24.

 ( 731 )  Bordács Mónika, Mezőtúr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Virágkötészet; virágdíszek, virágkötészeti alkotások kölcsönzése; virágkötészeti alkotások bérbeadása;

 virágkötészeti szolgáltatások; virágok kölcsönzése; virágüzletek szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 21 01248

 ( 220 ) 2021.03.24.

 ( 731 )  Győr+ Média Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, kiadványok, szórólapok,

 sajtótermékek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

 38    Távközlés; rádió, televízió műsorok; online közvetítés eseményekről és rendezvényről; fotó- és

sajtótermékek online publikálása a világhálón; online internetes információ- és hírszolgáltatás; hírügynökségi

szolgáltatás; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; internetes közösségek számára

 kommunikációs felületek biztosítása hírportálon; közérdekű információk közzététele a világhálón.

 41    Információk közzététele a világhálón; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

 tevékenységek és rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 21 01250

 ( 220 ) 2021.03.24.

 ( 731 )  Bitang Joe Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 01296

 ( 220 ) 2021.03.25.

 ( 731 )  Fazekas Norbert, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Segítségnyújtás ingatlanok és e téren pénzügyi érdekeltségek megszerzéséhez; házvásárlással kapcsolatos

pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi hitelszolgáltatások; pénzügyi kölcsönök; pénzügyi megállapodások

ügyintézése; pénzügyi szolgáltatások a pénzkölcsönzés területén; pénzügyi szolgáltatások ingatlanvásárláshoz;

 online pénzügyi információk szolgáltatása.

 41    Ingatlankezeléssel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; levelező oktatás, távoktatás;

menedzsmenttel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási szolgáltatások
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számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; oktatási szolgáltatások vezető beosztású személyzet számára; oktatási

tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; pénzügyi

személyzet oktatása; pénzügyi tanfolyamok biztosítása; oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online

módon; online képzések biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása; online oktatás biztosítása

számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; online oktatás biztosítása; online oktatási

tanfolyamok biztosítása; online szemináriumok biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; tájékoztatás

 nyújtása online oktatással kapcsolatban.

 ( 210 ) M 21 01298

 ( 220 ) 2021.03.25.

 ( 731 )  ALOHA Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tarr Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ISOCloud

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó programok; adatfeldolgozó szoftverek; applikációs szoftver; beágyazott szoftverek; digitális

formában tárolt számítógépes programok; elektronikus játékprogramok; elektronikus játékszoftver; elektronikus

kaparós sorsjegyek; elektronikus lottószelvények; freeware [ingyen használható szoftver]; globális számítógépes

hálózatokról letölthető számítógépes szoftverek; globális számítógépes információs hálózatokról letölthető

számítógépes szoftverek; integrált szoftvercsomagok; interaktív multimédiás számítógépes programok; interaktív

számítógépes szoftverek; interaktív szoftverek; internetről letölthető szoftverek; internetről letöltött számítógépes

szoftverek; játék szoftver; játékokhoz használható számítógépes programok; játékszoftverek; kaszinómenedzselő

szoftverek; kézi mobil digitális elektronikus eszközökhöz és más fogyasztói elektronikákhoz használt

számítógépes szoftverek; kézi mobil digitális elektronikus eszközökhöz és más szórakoztató elektronikai

cikkekhez használt számítógépes szoftverek; kódolt programok; számítógépes szoftverek [programok];

számítógépes szoftverek, rögzített; számítógépes szoftverplatformok; számítógépes szoftverplatformok, rögzített

vagy letölthető formában; számítógépes telefonszoftverek; szoftver kézi digitális elektronikus berendezésekhez;

webalkalmazás- és szerverszoftverek; virtuális és kiterjesztett valóság szoftverek; szoftverek televíziókhoz;

szoftverek okostelefonokhoz; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz; szoftverek a fizikai világban

végzett műveletek felügyeletére, elemzésére, szabályozására és futtatására; szoftverek; szoftver táblagépekhez;

elektronikus adatbázisok; interaktív adatbázisok; táblaszámítógépek; táblagépek; szuperszámítógépek; szerverek

webhosting szolgáltatáshoz; viselhető számítógépek; személyi számítógépek; hibrid laptopok; hálózati szerverek;

hardverek elektronikus vezetőtámogató rendszerekhez; számítógépes szerverek; számítógépes terminálok banki

célokra; számítógéppel támogatott szoftverfejlesztéshez használt számítógép hardverek; hálózat elérésére

szolgáló szerver hardver; grafikus táblák, digitális rajztáblák; folyamatvezérlő számítógépek; felhő alapú

szerverek; fedélzeti számítógépek; fedélzeti komputerek; fájlszerverek; elektronikus levelezési szerverek;

digitális tabletek, táblagépek; átalakítható laptopok; állványok számítógépes eszközöknek; audio- és

 videoanyagok jelfeldolgozásához használt számítógépes hardverek; adatkezelésre használt számítógépek.

 42    Adat- és multimédiás tartalmak protokollokról protokollokra történő átalakításához használt szoftverek

fejlesztése; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatbázis kezelésére szolgáló

szoftverek programozása; adatbázis-szoftverek telepítése; adatbázis-szoftverek telepítése és karbantartása;

adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása és frissítése; adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázisok

fejlesztése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozási programok írása; adatfeldolgozó berendezések

programozása; adatfeldolgozó programok tervezése; adatfeldolgozó programok összeállítása; adatfeldolgozó

programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó

programok fejlesztése; adatfeldolgozó programok írása; adatfeldolgozó programok készítése; adatfeldolgozó

programok tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó számítógépes

programok készítése; adatfeldolgozó számítógépes programok fejlesztése és írása; adatfeldolgozó szoftverek

tervezése és fejlesztése; adatkiadó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatkinyerésre szolgáló szoftverek

tervezése és fejlesztése; multimédiás tartalmak tömörítéséhez és kicsomagolásához használt szoftverek tervezése;
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multimédiás tartalmakat nyújtó alkalmazásszoftverek fejlesztése; nagy és közepes méretű számítógép rendszerek

alkalmazásaihoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; okostelefon-szoftverek frissítése; oktató szoftverek

programozása; online áruházakban vásárlói szokások kiértékelésére szolgáló szoftverek programozása; online

támogatás számítógépes program felhasználók részére; online támogató szolgáltatások számítógépes program

felhasználók részére; operációs rendszer szoftverek tervezése és fejlesztése; operációs rendszer szoftverek

tervezése; operációs rendszer szoftverek fejlesztése; orvosi technológiákkal használatos számítógépes szoftverek

tervezése és fejlesztése; pénzügyi információs rendszerek tervezése; programok fejlesztése; programok fejlesztése

kísérletek vagy kísérlet-sorozatok szimulálására egy virtuális optikai laboratóriumban; programok fejlesztése

számítógépekhez; programok tervezése számítógépekhez; programozható vezérlőkkel használatos számítógépes

szoftverek fejlesztése; sérült számítógépes programok javítása; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

fejlesztés; számítógép és szoftver konzultációs szolgáltatások; számítógép programok felhasználói igények

szerinti aktualizálása és adaptálása; számítógép programok installációja; számítógép programok telepítése;

számítógép-programozás; számítógép-programozás a gyógyászat területén; számítógép-programozás

adatfeldolgozáshoz és kommunikációs rendszerekhez; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz;

számítógép-programozás az energiaipar számára; számítógép-programozás és szoftvertervezés;

számítógép-programozás és számítógépes programok karbantartása; számítógép programozáshoz kapcsolódó

kutatás; számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához; számítógép-programozási szolgáltatások

kereskedelmi elemzésekhez és beszámolókhoz; számítógép-programozással kapcsolatos műszaki tanulmányok

kidolgozása; számítógép-programozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógép programozással

kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozó szolgáltatások; számítógépek frissítése,

aktualizálása; számítógépek programozása vonalkódok nyomtatásához; számítógépek programozása vevők és

szállítók közti adatrendezéshez; számítógépek programozása; számítógépes adatbázis-kezelő programok

tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes adatbázis-kezelő programok tervezése és

fejlesztése; számítógépes adatbázis-kezelő szoftverek fejlesztése; számítógépes programok tesztelése;

számítógépes programok telepítése és karbantartása; számítógépes programok tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok tervezése; számítógépes programokkal kapcsolatos elemzési

szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos kutatás; számítógépes programokkal kapcsolatos

információnyújtás; számítógépes programokkal kapcsolatos technológiai tanácsadási szolgáltatások;

számítógépes programokkal kapcsolatos jelentések készítése; számítógépes programokkal kapcsolatos

szaktanácsadói szolgáltatások; számítógépes programozás távközléshez; számítógépes programozás az

internethez; számítógépes programozáshoz kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatások; számítógépes

programozási szolgáltatás; számítógépes programozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; számítógépes

programozással kapcsolatos információnyújtás; számítógépes programozással kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes programozással kapcsolatos jelentések készítése; számítógépes programtervezés és -fejlesztés;

számítógépes rendszerek és hálózatok konfigurációja; számítógépes rendszerek szoftvereinek telepítése,

karbantartása és javítása; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez használatos operációs szoftverek tervezése

és fejlesztése; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez használatos operációs szoftverek programozása;

számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes szoftver aktualizálása; számítógéptervezési

szolgáltatás; személyre szabott weblapok létrehozása és karbantartása; személyre szabott honlapok programozása;

szoftver adatbázisok frissítése; szoftver- és adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és karbantartása;

szoftver-karbantartás; szoftver karbantartás és javítás; szoftver készítés; szoftver kutatás; szoftver mérnökség;

szoftver testreszabása; szoftveralkotás; szoftvercsomagok igény szerinti tervezése; szoftverek és hardverek

tervezése és fejlesztése jelerősítéshez és -továbbításhoz; szoftverek fejlesztése audio- és video-operátoroknak;

szoftverek fejlesztése biztonságos hálózati műveletekhez; szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek

frissítése; szoftverek frissítése kommunikációs rendszerekhez; szoftverek karbantartása internet-hozzáféréshez;

szoftverek programozása online hirdetésekhez; szoftverek programozása piackutatási célokra; szoftverek

telepítése és karbantartása internetes hozzáféréshez; szoftverek telepítése, karbantartása és aktualizálása;

szoftverek tervezése adat- és multimédiás tartalmak átalakításához protokollokról más protokollokra; szoftverek
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tervezése audio- és videó-operátoroknak; szoftverek tervezése digitális jelfeldolgozáshoz; szoftverek tervezése és

fejlesztése; szoftverek tervezése és fejlesztése a mobilalkalmazások területén; szoftverek tervezése, fejlesztése és

kivitelezése; szoftverek tervezése multimédiás tartalmak feldolgozásához és terjesztéséhez; szoftverekkel

kapcsolatos tervtanulmányok; szoftverfejlesztés; szoftverfejlesztés automatizált üzleti folyamat felfedezéséhez

(ABPD); szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftverfejlesztési szolgáltatások adatfeldolgozó

programokhoz; szoftverfrissítés adatfeldolgozáshoz; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás;

szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók számára; szoftvertelepítés;

szoftvertervezés; szoftvertervezés okostelefonokhoz; szoftvertervezési szolgáltatások; szövegszerkesztésre

szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szövegszerkesztő szoftverek tervezése;

szövegszerkesztő szoftverek fejlesztése; tájékoztatás a számítógépes szoftverfejlesztés területén; tájékoztatás a

számítógépes szoftvertervezés területén; tanácsadás a számítógépes szoftvertervezés területén; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások nyomtatáshoz

használt számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek ember-gép

kezelőfelületére vonatkozóan; tanácsadási szolgáltatások grafikákhoz használt számítógépes szoftverekkel

kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások szoftverek fejlesztésének és minőségjavításának területén; tanácsadási

szolgáltatások a számítógép-programozással kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek

tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások könyvkiadáshoz használt számítógépes szoftverekkel

kapcsolatban; távközlési szoftverek programozása; tervezési szolgáltatások számítógépes programokhoz;

töltőgépek és berendezések működtetésére használt számítógépes szoftverek karbantartása; tudományos

számítógép-programozó szolgáltatások; útvonaltervező szoftverek tervezése és fejlesztése; vezérlőprogramok

készítése elektromos működésvezérlő és meghajtó modulokhoz; vezeték nélküli számítógépes hálózatok

tervezése és fejlesztése; video- és számítógépes játékok programozása; videojáték-fejlesztési szolgáltatások;

videojáték-szoftverek fejlesztése; videojáték-szoftverek programozása; videojáték-szoftverek tervezése és

fejlesztése; videojáték-szoftverek tervezése; videojátékok számítógépes programozása; virtuális magánhálózati

(VPN) operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; virtuális valóság-szoftverek tervezése; virtuális valóság

szoftverek tervezése és fejlesztése; virtuális valóság-szoftverek fejlesztése; web oldalak készítése és karbantartása

mások számára; webhelyek tervezése, készítése, tárolása [hosztolása] és karbantartása mások számára;

webhelyterhelés-tesztelési szolgáltatás; weblapok készítése és karbantartása mások számára; weblapok

kidolgozásával és karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások; weblapok tervezése és kivitelezése; weboldal

fejlesztő szolgáltatások; weboldal hálózatok tervezése és kivitelezése; weboldal használhatóságának tesztelése;

weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal kezelési szolgáltatások; weboldal tervezés; weboldal

tervezés, készítés; weboldal tervező és készítő szolgáltatások; weboldal (weblap) készítési és karbantartási

szolgáltatás; weboldalak aktualizálása; weboldalak építése és karbantartása; weboldalak feltöltésével kapcsolatos

szolgáltatások; weboldalak karbantartása; weboldalak karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása;

weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak készítése és tervezése; weboldalak készítése mások

megbízásából; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése, tervezése és

karbantartása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára; weboldalak programozása;

weboldalak tervezése; weboldalak tervezése és készítése; weboldalak tervezése és karbantartása; weboldalak

tervezése és létrehozása mások számára; weboldalak tervezése hirdetési célokra; weboldalak tervezésével

kapcsolatos tanácsadás; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; webportálok tervezése;

számítástechnikai hardverek tervezése; számítógépek ipari formatervezésével kapcsolatos szolgáltatások;

számítógépes hardver architektúrák tervezése és fejlesztése; multimédiás tartalmak tömörítéséhez és

kicsomagolásához használt hardverek fejlesztése; multimédiás tartalmak tömörítéséhez és kicsomagolásához

használt hardverek tervezése; multimédiás adattároló és -kinyerő hardverek tervezése; multimédiás adattároló és

-kinyerő hardverek fejlesztése; kutatás a számítógépes hardverek területén; hardverfejlesztés videojátékokhoz;

hardverek tervezése adat- és multimédiás tartalmak átalakításához protokollokról más protokollokra; hardverek

fejlesztése multimédiás tartalmak feldolgozásához és terjesztéséhez; hardverek tervezése multimédiás tartalmak

feldolgozásához és terjesztéséhez; hardverek fejlesztése adat- és multimédiás tartalmak átalakításához
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protokollokról más protokollokra; digitális jelfeldolgozó hardverek fejlesztése; digitális jelfeldolgozó hardverek

tervezése; digitális hang- és képhordozók fejlesztése és tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás;

számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás;

számítógépes hardverek fejlesztése a gyártóipar számára; számítógépes hardverek fejlesztése számítógépes

játékokhoz; számítógépes hardverek tesztelése; számítógépes hardverek tervezése és fejlesztése; számítógépes

hardverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadó és konzultációs szolgáltatások; számítógépes

hardverek tervezése a gyártóipar számára; számítógépes hardver tervezésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes hardver tervezése; számítógépes hardverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadó és

tájékoztatási szolgáltatások; számítógépes hardverek testre szabott tervezése; számítógépes hardverekkel

kapcsolatos kutatási és fejlesztési szolgáltatások; számítógépes hardvertervezési szolgáltatások; számítógépes

perifériák tervezése; számítógépes perifériás eszközök tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadó és

tájékoztatási szolgáltatások; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes perifériás eszközök fejlesztése;

számítógépes tervezéssel kapcsolatos kutatás; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; tanácsadás számítógépes hardver tervezésével kapcsolatban; tervező szolgáltatás számítógépes

hardverhez; a felhasználók számára saját tartalmaik és képeik online megjelentetését és megosztását lehetővé tevő

interaktív hosztolási szolgáltatások; a tartalomszolgáltatók számára a multimédiás tartalmak nyomon követését

lehetővé tevő, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adásfigyelő alkalmazásokhoz

használt online, nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis kezelésére

szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis kezelésére szolgáló

szoftverek bérbeadása; adatfeldolgozó programok bérbeadása; adatok elektronikai biztonsági másolatkészítő

szolgáltatásai; adatok importálására és kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek bérbeadása; adatraktározás;

adattárolás blokklánc segítségével; adatvédelmet biztosító felhőalapú szolgáltatás; alkalmazás-szolgáltatás;

alkalmazás-szolgáltatást biztosító szolgáltatások; alkalmazás-szolgáltató (ASP); alkalmazás-szolgáltató [ASP],

nevezetesen számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; alkalmazási szoftverek bérbeadása,

kölcsönzése; árajánlatokat tartalmazó adatbázisok olvasására használt számítógépes szoftverek kölcsönzése;

árajánlatokkal kapcsolatos számítógépes szoftverek lízingelése; archivált e-mailek elektronikus tárolása; audio

fájlok elektronikus tárolása; beléptetés mint szolgáltatás (ACaaS) szoftverek installálása; beléptetés mint

szolgáltatás (ACaaS) szerverek és szoftverek hosztolása; beléptetés mint szolgáltatás (ACaaS); biztonsági

adatmentési szolgáltatások; elektronikus tárolási szolgáltatások elektronikus adatok archiválásához; elektronikus

tárolási szolgáltatások adatbázisok archiválásához; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása; felhő alapú

számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló online, nem letölthető operációs szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló operációs

szoftverek bérbeadása; felhő-alapú virtuális számítógépes környezetek biztosítása; felhő-alapú virtuális

számítógépes rendszerek biztosítása; felhőalapú számítástechnika; felhőalapú tárhely-biztosító szolgáltatások;

felhőalapú tárhelyszolgáltatások elektronikus fájlokhoz; felhőalapú tárhelyszolgáltatások elektronikus adatokhoz;

fényképek elektronikus tárolása; gépi tanulásra, mély tanulásra és mély idegi hálózatokhoz való szoftvereket

tartalmazó szoftver mint szolgáltatás [SaaS] szolgáltatások; gépi tanulásra szolgáló szoftvert tartalmazó szoftver

mint szolgáltatás [SaaS]; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hardver és szoftver bérbeadása;

háttérmentési szolgáltatások számítógépes merevlemezek adataihoz; honlapok fejlesztésére szolgáló online, nem

letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; honlapok fejlesztésére szolgáló szoftverek bérbeadása;

honlapok létrehozása és karbantartása mobiltelefonokhoz; honlapon keresztül elérhető, nem letölthető

szoftveralkalmazások időleges használatának biztosítása; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információk és

adatok időszakos elektronikus tárolása; infrastruktúra mint szolgáltatás (IaaS); interaktív alkalmazások

hosztolása; internetalapú alkalmazások ideiglenes használatának biztosítása; internetalapú szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása; internetes biztonsági programok bérbeadása; internetes blogok hosztolása; internetes

keresők működtetése; internetes keresőmotorok biztosítása; internetes kommunikációs felületek hosztolása;
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internetes oldalak hosting szolgáltatása; internetes oldalak szolgáltatása; internetes platformok bértárolása;

internetes tárhely biztosítás weblogok [webes naplók] részére; internetes tárhely szolgáltatás digitális tartalom

számára; internetes tárhelyek bértárolása; internetes tranzakciós felületek hosztolása; internetes weboldal hosting

szolgáltatások; képek, audiovizuális tartalmak, videótartalmak és üzenetek továbbítására szolgáló

szoftverplatformokat tartalmazó platform mint szolgáltatás [PaaS]; képek elektronikus tárolása; keresőgépek

biztosítása adatok megszerzéséhez globális számítógépes hálózaton; keresőmotor-tervezési szolgáltatások;

keresőmotorok biztosítása kommunikációs hálózatokon való adatszerzéshez; kiadói és nyomdai tevékenységhez

használt online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele; köd alapú számítástechnika;

könyvtárkezeléshez használatos szoftverek bértárolása; leltárkezelésre szolgáló online, nem letölthető szoftverek

ideiglenes használatának biztosítása; leltárkezelésre szolgáló szoftverek bérbeadása; leltárkezelésre szolgáló

szoftverek programozása; magán felhőalapú tárhely-szolgáltatások; mély neurális hálózatokhoz való szoftvert

tartalmazó szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; mély tanulásra szolgáló szoftvert tartalmazó szoftver mint

szolgáltatás [SaaS]; memóriahely bérlése szervereken; memóriaterület bértárolása és bérbeadása honlapokhoz;

mesterséges intelligencia platformok szoftver mint szolgáltatásként [SaaS]; mesterséges intelligencia

számítógépes programok biztosítása adathálózatokban; mobil weboldalak hosztolása; mobilalkalmazások

hosztolása; multimédiás alkalmazások hosztolása; multimédiás oktató tartalmak tárolása; multimédiás

szórakoztató tartalmak tárolása; multimédiás tartalmak tárolása külső fél részére; nem helyszíni biztonsági

mentés; nem letölthető interaktív szórakoztatási szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető,

online szoftverek biztosítása; nem letölthető online szoftverek biztosítása kommunikációs célokra; nem letölthető

online szoftverek biztosítása ellátásilánc-menedzsmenthez; nem letölthető online szoftverek korlátozott idejű

használatának biztosítása szövegszerkesztéshez; nem letölthető online szoftverek biztosítása

szövegszerkesztéshez; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele online

naplók és blogok készítéséhez és megjelentetéséhez; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes

használatának lehetővé tétele szállítmányok nyomonkövetéséhez számítógépes hálózatokon, intraneteken és az

interneten; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető

számítógépes szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes

hálózatokon, intraneteken és az interneten; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának

lehetővé tétele rakományok nyomonkövetéséhez számítógépes hálózatokon, intraneteken és az interneten; nem

letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele csomagok nyomonkövetéséhez

számítógépes hálózatokon, intraneteken és az interneten; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása multimédiás tartalom és felhasználók közötti hozzászólások megosztása céljából; nem letölthető

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető üzleti szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása; nyelvi fordításhoz használt online, nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása; nyilvános felhő-alapú tárhely-szolgáltatói szolgáltatások; on-line nem letölthető szoftver időleges

használatának lehetővé tétele; online adattárolás; online létesítmények interaktív megbeszélések lebonyolításához

való tárolása; online, nem letölthető befektetési szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; online, nem

letölthető egyszeri bejelentkezési szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; online, nem letölthető

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ kezelése céljából; online, nem letölthető szoftverek

ideiglenes használatának biztosítása információ továbbítása céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása adatok kezelése céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása adatok továbbítása céljából; 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; pénzügyi adatok elemzésére és

jelentések készítésére szolgáló, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; pénzügyi

menedzsmentre szolgáló számítógépes szoftverek bérbeadása; platform-mint-szolgáltatás (PaaS); podcastok

hosztolása; adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; adatkódolási szolgáltatások; adatok dekódolása; adatok és

számítógépes programok adatainak konvertálása [nem fizikai átalakítás]; adatok és számítógépes programok
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konvertálása [kivéve a fizikai átalakítást]; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás;

adatok tömörítése elektronikus tároláshoz; adattitkosítás feloldásával kapcsolatos szolgáltatások; digitális képek

kódolása; digitális tartalmak platformok közötti konvertálása digitális tartalmak más formáiba; digitális zene

kódolása; dokumentumadatok átvitele egyik számítógépes formátumról a másikra; dokumentumok digitalizálása;

dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus információ adatkonverziója; fizikai adatok vagy

dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; fizikai képek átalakítása elektronikussá; grafikonok

digitalizálásával kapcsolatos szolgáltatások; hangok és képek digitalizálása; információk, hírek és adatok

kódolása, dekódolása és hitelesítése; képek szkennelése [fizikai adathordozóról elektronikai adathordozóra való

átalakítás]; mágneskártyák kódolása; számítógép programok sokszorosítása; számítógépes adatok digitális

tömörítése; számítógépes programok másolása; számítógépes programok reprodukálása; számítógépes szoftverek

másolása; szövegek átalakítása digitális formátumúra; térképek digitalizálása; üzenetek kódolása;

adatbázis-rendszerek helyreállítása mások számára; adatbázisok helyreállítása; adatbiztonsági szolgáltatások

[tűzfalak]; adatközlési rendszerek összeomlás utáni helyreállítási szolgáltatása; adatok helyreállítása; biztonsági

szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatok, számítógép hozzáférés és számítógépes tranzakciók számára;

e-kereskedelmi műveletekhez való technológiát alkalmazó felhasználó-hitelesítési szolgáltatások; elektronikus

adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; felhasználói hitelesítési szolgáltatások nyújtása

biometrikus hardver- és szoftvertechnológia alkalmazásával e-kereskedelmi tranzakciókhoz; felhasználói

hitelesítési szolgáltatások nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO) technológia alkalmazásával online

szoftveralkalmazásokhoz; hálózati rendszerek ellenőrzése, megfigyelése; hitelkártya-tevékenység elektronikus

felügyelete internetes visszaélések felderítése érdekében; internetes walled garden szolgáltatások [regisztrációt

igénylő, félig nyilvános fórumok]; IT-szolgáltatások adatvédelemhez; mobiltelefonok kikódolása;

okostelefon-adatok visszanyerése; riasztások biztosítása gyermekek online weboldalakhoz és tartalmakhoz való

hozzáférése esetére; spamszűrő szolgáltatások; számítógép-biztonsághoz kapcsolódó hitelesítési szolgáltatások;

számítógép biztonsági fenyegetés elemzés adatok védelméhez; számítógépek katasztrófa utáni helyreállítása;

számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési szolgáltatása; számítógépes

biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések elleni védelemhez; számítógépes biztonsági

szolgáltatások digitális tanúsítványok kezelésének formájában; számítógépes kriminalisztikai szolgáltatások;

számítógépes összeomlás utáni helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok

elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való

visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos

[informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások; számítógépes tűzfal szolgáltatások; számítógépes vírus elleni

védelem biztosítása; számítógéprendszerek figyelése biztonsági céllal; személyes azonosító adatok elektronikus

felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; számítógépes vírusvédelmi

szolgáltatások; technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére; védelmi szolgáltatások

 (számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások).

 ( 210 ) M 21 01302

 ( 220 ) 2021.03.25.

 ( 731 )  Fejes László, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Adománygyűjtés; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények szervezése.

  41    Vadászpartik szervezése.
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 ( 210 ) M 21 01307

 ( 220 ) 2021.03.25.

 ( 731 )  Zámbó János, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Földi Julianna Veronika, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Táplálékkiegészítők és diétás készítmények; protein étrend-kiegészítők.

 30    Csokoládéalapú, étkezést helyettesítő szeletek; alacsony szénhidráttartalmú édességek; csokoládé alapú

termékek; csokoládét tartalmazó nem gyógyhatású édességek; fő alkotórészként csokoládét tartalmazó

élelmiszerek; kakaó alapú élelmiszerek; kakaót tartalmazó élelmiszerek [fő összetevőként]; karácsonyfadíszek

[ehető]; táblás édességek; csokoládépaszták, krémek; csokoládé pralinék formájában; csokoládéból készült

pralinék; cukormentes édességek; pralinék; tölthető csokoládé kosárkák; töltött csokoládé; töltött csokoládé

szeletek; töltött csokoládék; töltött cukorkák, édességek; csokoládéval bevont szeletek; csokoládé alapú

 töltelékek.

 ( 210 ) M 21 01309

 ( 220 ) 2021.03.25.

 ( 731 )  Tasnádi Iván, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bertók E. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Uphill

 ( 511 ) 9    Mobil alkalmazások; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; szoftverek és alkalmazások

mobileszközökhöz; letölthető alkalmazások mobileszközökkel történő használatra; játékszoftverek; elektronikus

játékszoftverek mobiltelefonokhoz; mobileszközökön használt számítógépes játékszoftverek; mobiltelefonokon

használt számítógépes játékszoftverek; számítógépes játékszoftverek online interaktív játékokhoz; letölthető

játékszoftverek; letölthető elektronikus játékszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; globális számítógépes

 hálózaton és vezeték nélküli készülékeken keresztül letölthető számítógépes játékszoftverek.

 28    Asztali társasjátékok; társasjátékok; játékokhoz használt miniatűr figurák; játékok; képzeletbeli

 karakterekkel kapcsolatos játékok.

 ( 210 ) M 21 01310

 ( 220 ) 2021.03.26.

 ( 731 )  Tornay-Csomor Péter, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Csecsemő pelenkák mosása; fehérnemű mosása; háztartási textíliák tisztítása; kasmírgyapjú mosása; kelmék

tisztítása; mosás; lábtörlők tisztítása; mosodai eszközök, felszerelések rendelkezésre bocsátása; mosodai mosási

és szárítási szolgáltatások nyújtása; folteltávolítás szőnyegekből; folteltávolítás szövetekből; mosodai

szolgáltatás; mosodai szolgáltatások; mosodai szolgáltatások biztosítása; mosodai szolgáltatások nyújtása;

mosodai szolgáltatások [ruhák]; mosodai szolgáltatásokkal kapcsolatos információszolgáltatás; pelenkatisztítás;

ruha tisztítása; ruhák mosása; ruhák tisztíttatása; ruhák vasalásával kapcsolatos információszolgáltatás; ruhák

vegytisztítása; ruhamosás, mosodai szolgáltatások; ruhapréselés, mángorlás; ruhaszárítás; ruhatisztítás;

ruhatisztítási, mosodai szolgáltatások; ruhavasalás; ruhavasalási szolgáltatások; szolgáltatások ruhák vegyi

tisztításához; szőnyegek tisztítása; szőnyegpadló és szőnyeg tisztítás; szőnyegpadlók és szőnyegek tisztításával

kapcsolatos információszolgáltatás; szőnyegtisztítás; szőrmeápolás és -javítás; szőrmeápolással és -javítással

kapcsolatos információszolgáltatás; szőrmék ápolása, tisztítása és javítása; szövetek mángorlása; szövött áruk
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mosása; textil méteráru mosása; textil mosoda; textilek mángorlása; textilek mosása; textiltisztítás; textilvasalás;

 vegytisztítás; vászonnemű vasalása.

 ( 210 ) M 21 01311

 ( 220 ) 2021.03.26.

 ( 731 )  Bilac Hungary Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 ) Bilac

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények és cikkek; főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők;

ginzenget tartalmazó, egészségtámogató táplálékkiegészítők; gyógyszeres egészségmegőrző készítmények;

probiotikus készítmények gyógyászati célokra az emésztőrendszerben található flóra egészséges egyensúlyának

fenntartására; gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 21 01312

 ( 220 ) 2021.03.26.

 ( 731 )  M-R Belvárosi Lakópark Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 01316

 ( 220 ) 2021.03.26.

 ( 731 )  M-R Belvárosi Lakópark Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kismester Károly, Pécs

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 01324

 ( 220 ) 2021.03.26.

 ( 731 )  Várkonyi Krisztina, Nagykanizsa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;

éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kávéházak; recepciós szolgáltatások ideiglenes

elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás;

szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; vendéglátás; konferenciatermek biztosítása;

 konferencia létesítmények biztosítása; gyermekmegőrzési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01325

 ( 220 ) 2021.03.26.
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 ( 731 )  Farkas János, Szolnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 21 01326

 ( 220 ) 2021.03.26.

 ( 731 )  MANDELAY Kft., Szigetszentmiklós (HU)

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

 ( 541 ) CLASP

 ( 511 ) 9    számítógépes programok orvosi és állatgyógyászati berendezésekhez, biofeedback készülékekhez és

 biorezonancián alapuló orvosi és állatgyógyászati készülékekhez.

 ( 210 ) M 21 01327

 ( 220 ) 2021.03.26.

 ( 731 )  MANDELAY Kft., Szigetszentmiklós (HU)

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

 ( 541 ) CLASP PORTAL

 ( 511 ) 9    Számítógépes programok orvosi és állatgyógyászati berendezésekhez, biofeedback készülékekhez és

 biorezonancián alapuló orvosi és állatgyógyászati készülékekhez.

 ( 210 ) M 21 01328

 ( 220 ) 2021.03.26.

 ( 731 )  GastroDock Kft., Balatonlelle (HU)

 ( 740 )  Hódy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Online rendelési szolgáltatások az éttermi elvitel és házhozszállítás területén.

 41    Cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; partik

 tervezése [szórakoztatás].

 43    Vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];

vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vállalati

vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi

szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi tájékoztató szolgáltatások; mobil éttermi

 szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01331

 ( 220 ) 2021.03.27.

 ( 731 )  Czap László, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; termékek eladásával

és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos üzleti közvetítői és tanácsadói szolgáltatások; aukciók szervezése és

lebonyolítása; aukciós eladások lebonyolítása; aukciós értékesítések, eladások megszervezése és irányítása;

internetes aukciók megrendezése és lebonyolítása; internetes aukciók szervezése; mobiltelefonos aukciók és

fordított aukciók megrendezése és lebonyolítása; interaktív virtuális aukciók lebonyolítása; aukciós és fordított

aukciós szolgáltatások; számítógépes és telekommunikációs hálózati aukciók és fordított aukciók megrendezése

és lebonyolítása; televíziós aukciók megrendezése és lebonyolítása; telefonos aukciók megrendezése és

 lebonyolítása; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények promóciójának megszervezése.

 36    Adománygyűjtés szervezése; adománygyűjtés; jótékonysági adománygyűjtési tevékenységek szervezése;

jótékonysági adománygyűjtő rendezvények szervezése; jótékonysági adománygyűjtő szolgáltatások gálák

szervezése és lebonyolítása révén; üzleti adománygyűjtési tevékenységek szervezése; jótékonysági célú

gyűjtések; jótékonysági célú alapok létrehozása (pénzgyűjtés); jótékonysági célú gyűjtések szervezése;

jótékonysági célú gyűjtések szervezése hátrányos helyzetű gyermekek számára; jótékonysági célú gyűjtések

jótékonysági bélyegek eladásán keresztül; jótékonysági célú gyűjtésekkel kapcsolatos tájékoztatás; jótékonysági

gyűjtések szervezése; jótékonysági szolgáltatások pénzadományok területén; pénzadományok biztosítása

 jótékonysági szervezetek számára.

 ( 210 ) M 21 01336

 ( 220 ) 2021.03.29.

 ( 731 )  Halkó Gabriella Erzsébet, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Zsendice

 ( 511 )   29    Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek.

 ( 210 ) M 21 01339

 ( 220 ) 2021.03.29.

 ( 731 )  Dr. Csókay Gergely Soma, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceniné Dr. Lamos Andrea, Budapest

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 01344

 ( 220 ) 2021.03.29.

 ( 731 )  PSHungary Properties Kft., Pincehely (HU)

 ( 740 )  Dr. Gergényi Szabolcs Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01348

 ( 220 ) 2021.03.29.

 ( 731 )  Otakomaiya Akindele Balázs, Budapest (HU)

 ( 541 ) ProjectX

 ( 511 )  9    Mobil alkalmazások.

 ( 210 ) M 21 01349

 ( 220 ) 2021.03.30.

 ( 731 )  Kádár Adrienn, Budapest (HU)

 ( 541 ) Divalux

 ( 511 )   25    Női ruhák.

 ( 210 ) M 21 01350

 ( 220 ) 2021.03.30.

 ( 731 )  Farkas Attila, Mezőkövesd (HU)

 ( 740 )  Patinorg Kft., Budapest

 ( 541 ) V.I.B. Master

 ( 511 )  10    Antennák és antennarendszerek gyógyászati használatra; gyógyászati hullámvezetők; mágneses tér keltésére

szolgáló készülékek gyógyászati használatra; mágnesterápiás készülékek gyógyászati használatra; fizikoterápiás

készülékek, gyógyászati célra szolgáló mágneses tér keltésére alkalmas antennával kiegészített

 infokommunikációs készülékek gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 21 01352

 ( 220 ) 2021.03.30.

 ( 731 )  Fazekas Norbert, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Irodai és oktatási segédanyagok; kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott anyagok oktatási célokra;

 nyomtatott oktatási anyagok; nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez; oktatási és képzési anyagok.

 35    Ingatlanmarketing; ingatlanmarketing elemzés; biztosítási szolgáltatások promóciója harmadik felek

nevében; biztosítási ügynököknek való közvetítéssel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások; online pénzügyi

szolgáltatás-összehasonlítások biztosítása; pénzügyi és biztosítási szolgáltatások reklámozása harmadik fél

nevében; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; üzleti információ biztosítása; pénzügyi auditálás;

pénzügyi befektetéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; pénzügyi átszervezéssel kapcsolatos üzleti tanácsadás;

pénzügyi marketing; pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; pénzügyi termékek

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; toborzási tanácsadás pénzügyi szolgáltatások

 területén.

 36    Bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi értékelése; biztosítások ingatlantulajdonosok számára; finanszírozás

nyújtása ingatlanfejlesztéshez; épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan

adminisztráció; ingatlan befektetések; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan

bérbeadási ügyintézés; ingatlan biztosítások; ingatlan értékbecslés; ingatlan értékelés; ingatlan- és vagyonkezelési
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szolgáltatások; ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlanbefektetésekkel

kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; ingatlanberuházási tanácsadás; ingatlanbefektetéssel kapcsolatos

menedzsment szolgáltatások; ingatlanérték-becslés; ingatlanbiztosítási szolgáltatások; ingatlanfedezetre kötött

hitelmegállapodások ügyintézése; ingatlanfejlesztés finanszírozása; ingatlanfejlesztési projektek finanszírozása;

ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos finanszírozási 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 szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos

szaktanácsadás; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlanok bérbeadása; ingatlanok

bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok bérbeadásával

kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanok értékbecslésével kapcsolatos

tájékoztatás; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanok kiválasztása és megvásárlása [mások

megbízásából]; ingatlanok listázási szolgáltatásai házbérléshez és lakásbérléshez; ingatlanokhoz kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos alkuszi

szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos számítógépesített információs szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos

pénzügyek kezelése; ingatlanokkal kapcsolatos biztosítási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos

információnyújtás; ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanprojektek finanszírozása;

ingatlanprojektek finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi jelentések elkészítése; ingatlanprojektek pénzügyi

menedzsmentje; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdonhoz

kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;

ingatlanügyletek; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanügynöki tevékenység;

ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlanvagyonnal kapcsolatos információnyújtás;

ingatlanvásárlással kapcsolatos segítségnyújtás; ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése;

ingóságok és ingatlanok pénzügyi értékelése; interneten keresztül történő ingatlanügyekkel kapcsolatos

tájékoztatás; ipari létesítményekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; irodai helyiségekkel kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; irodák [ingatlanok] bérbeadása; jelzáloggal, ingatlanteherrel kapcsolatos

pénzügyi szolgáltatások; kereskedelmi ingatlan kezelés; kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó ügynökségek

szolgáltatásai; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; lakóingatlanokkal

kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; lakossági ingatlanbefektetési tanácsadás; pénzügyi ingatlantervezés;

pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi szolgáltatások ingatlanvásárláshoz;

tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal

kapcsolatban; biztosítás; biztosítási árajánlatok nyújtása; biztosítási díjajánlatok nyújtása; biztosítási díjak

finanszírozásának ügyintézése; biztosítási díjak kiszámítása; biztosítási díjak kiszámításával kapcsolatos

tájékoztatás; biztosítási díjakkal kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi információk

nyújtása és konzultációs szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás;

biztosítási igények felmérése és feldolgozása; biztosítási igények ügyintézése; biztosítási igényfelmérés;

biztosítási információ és szaktanácsadás; biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási irodák, ügynökségek;

biztosítási kockázatkezelés; biztosítási konzultáció és információk; biztosítási közvetítő szolgáltatás; biztosítási

portfóliók adminisztrálása; biztosítási statisztikai szolgáltatások; adatok pénzügyi elemzése; befektetésekkel

kapcsolatos pénzügyi elemzések; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; befektetési és pénzügyi

szaktanácsadási szolgáltatások; befektetéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; befektetéssel kapcsolatos

pénzügyi menedzsment; biztosításokkal kapcsolatos pénzügyi felmérések; biztosítással kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; egyéni pénzügyi információs szolgáltatások; építési projektek pénzügyi menedzsmentje; független

 pénzügyi tervezési tanácsadás.

 37    Ingatlanfelújítás; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése];

ingatlanok karbantartása; ingatlantulajdon renoválásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; ipari ingatlanok

építése; kereskedelmi ingatlanok építése; lakások napelemes áramellátó rendszereinek üzembe helyezése;

 napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez.
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 41    Ingatlankezeléssel kapcsolatos képzés; ingatlankezeléssel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások;

biztosítással kapcsolatos oktatási tanfolyamok; kiállítások szervezése oktatási célokra; létesítmények biztosítása

oktatási célokra; létesítmények biztosítása oktatáshoz; levelező oktatás, távoktatás; oktatás biztosítása; oktatás és

tanítás; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok

kiadása; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási

 előadások szervezése; oktatási és tanítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01356

 ( 220 ) 2021.03.30.

 ( 731 )  Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "MAY", Fryazino Moskovskoy obL. (RU)

 ( 300 )  018315328 2020.09.30. EU

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MAY TEA

 ( 511 )   30    Tea.

 ( 210 ) M 21 01361

 ( 220 ) 2021.03.30.

 ( 731 )  Szőke-Kovács Róza 67%, Budapest (HU)

 Nagy Márton Gábor 33%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovátsits László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Crepe [francia palacsinta]; crumpet [angol élesztős palacsinta]; fagyasztott palacsinták; instant

palacsintapor; kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); kimcshi-palacsinta [kimchijeon];

mungóbab-palacsinta [bindaetteok]; okonomiyaki [japán ízesített palacsinta]; palacsinták; palacsintapor;

palacsintaszirup; palacsintatészta; pikelet [ausztrál palacsinta]; sós palacsinták; sós palacsintakeverékek;

tésztakeverékek okonomiyaki [japán stílusú fűszeres palacsinták] készítéséhez; zöldhagymás palacsinta [pajeon];

chalupas [besütött tortillák hússal és babkásával töltve]; tortilla; tortilla chips; tortilla kagylók; tortilla

 rágcsálnivalók.

 ( 210 ) M 21 01366

 ( 220 ) 2021.03.30.

 ( 731 )  Pasta Fetish Project Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh, Bihary, B.Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 21 01367

 ( 220 ) 2021.03.30.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)

 ( 300 )  POZ 127-2021 2021.01.18. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest
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 ( 541 ) Schwarz & Budil

 ( 511 )   30    Kávé; kávé alapú italok; pótkávé.

 ( 210 ) M 21 01368

 ( 220 ) 2021.03.05.

 ( 731 )  dr. Domschitz Mátyás, Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Andrea, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.

 ( 210 ) M 21 01369

 ( 220 ) 2021.03.30.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)

 ( 300 )  POZ 129-2021 2021.01.18. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé; kávé alapú italok; pótkávé.

 ( 210 ) M 21 01382

 ( 220 ) 2021.03.31.

 ( 731 )  Ézsiás Attila, Törtel (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Kézi szerszámok; kéziszerszámok építéshez, javításhoz és karbantartáshoz; kézzel működtetett

kéziszerszámok és eszközök; háromvillás talajlazítók kertészkedéshez; kertészkések; kertészollók; kerti fűrészek,

gallyazófűrészek [kézi működtetésű]; kerti hengerek [kézi működtetésű]; kézi működtetésű permetezők kertészeti

használatra; kézi permetezők kerti használatra rovarirtó szerek permetezéséhez; kézzel működtetett földművelő

eszközök kertészkedéshez; kézzel működtetett kerti szerszámok; metszőollók, kerti ollók; permetezők kertészeti

használatra [kéziszerszámok]; permetezők [kézi működtetésű szerszámok] kertészeti használatra, gyomirtó szerek

 permetezéséhez; ültetőkanalak [kertészet]; vasvillák, kerti villák.

 ( 210 ) M 21 01383

 ( 220 ) 2021.03.31.

 ( 731 )  Balogh János, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Bede Péter József, Nyíregyháza

 ( 541 ) RENOVA Kerítések. A szépség nem mulandó!

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

 fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.

 ( 210 ) M 21 01384

 ( 220 ) 2021.03.31.

 ( 731 )  Macher Péter, Székesfehérvár (HU)
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 Sohajda Júlia, Diósd (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Találmányok kiaknázásával kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; célzott marketing; hirdetési- és

reklám szolgáltatások; marketing szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése

harmadik fél számára; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; pénzügyi auditálás; kereskedelmi lobbizási

szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás és marketing tanulmányok;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalatok

menedzsmentjéhez; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; üzleti

 értékelések; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 36    Tőkealap kezelés; tőkebefektetési alapok kezelése; tőkebefektetési konzultáció; tőkebefektetés;

tőkebefektetés ingatlanba; tőkebefektetési szolgáltatások; tőkebefektetési tanácsadás; tőkebefektetéssel

kapcsolatos adminisztráció; tőkebiztosítás; tőkebiztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; tőkekezelés;

tőkemenedzsment; tőkésítési szolgáltatások; tőke növelése; tőke megteremtése; tőke biztosításához és

strukturálásához kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; kockázati tőke, befektetési tőke és fejlesztési tőke pénzügyi

menedzsmentje; kockázati tőke és kockázati tőke kezelési szolgáltatások; kockázati tőke és projekt beruházási

szolgáltatások; kockázati tőke finanszírozás; kockázati tőke kezelés; kockázati tőke megállapításával kapcsolatos

szolgáltatások; kockázati tőke rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos szolgáltatások; kockázati tőkealap

finanszírozási szolgáltatások induló és feltörekvő vállalatokhoz; kockázati tőkealap finanszírozási szolgáltatások

nonprofit szervezetek számára; kockázati tőkealap finanszírozási szolgáltatások kereskedelmi egységek számára;

kockázati tőkealap finanszírozási szolgáltatások kutatóintézmények számára; kockázati tőkealap finanszírozási

szolgáltatások egyetemek számára; kockázati tőkealap finanszírozási szolgáltatások befektetők számára;

kockázati tőkealap finanszírozási szolgáltatások vállalatok számára; kockázati tőkealap menedzsment; kockázati

tőkével kapcsolatos szolgáltatások; kockázatkezelési szaktanácsadás [pénzügyi]; magántőkealapok kezelése;

magánvagyon befektetési tervezés; magánvagyon kezelése; működőtőke rendelkezésre bocsátása;

partnerkockázat kezelés; pénz vagyonkezelése; pénzalap létrehozása; pénzügyek igazgatása; pénzügyek, pénzügyi

szolgáltatások; pénzügyi alapok kezelése, letétkezelés; pénzügyi befektetések; pénzügyi fedezet megteremtése;

pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi információs szolgáltatások, adatszolgáltatás és tanácsadás; pénzügyi

kockázatértékelési szolgáltatások; pénzügyi kockázatkezelés; pénzügyi menedzsment; pénzügyi menedzsment

szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások mások számára történő tőkebiztosításhoz;

pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tervezés és menedzsment; pénzügyi vagyonkezelés;

projektfinanszírozási szolgáltatások; saját tőke finanszírozása; szellemi tulajdonnal kapcsolatos értékelési

szolgáltatások; találmányok finanszírozása; új technológiák kifejlesztésének finanszírozása; üzleti vállalkozások

finanszírozása; a szellemi tulajdonvagyon pénzügyi értékelése; befektetési szolgáltatások; befektetési tőke

biztosítása; befektetők finanszírozása; bizalmi vagyonkezelés; cégek pénzügyeinek kezelése; cégérték-becslések

pénzügyi értékeléshez; crowdfunding [közösségi finanszírozás]; fejlesztési projektek finanszírozása; finanszírozás

létrehozása, megszervezése; finanszírozás nyújtása ingatlanfejlesztéshez; finanszírozási szolgáltatások;

finanszírozási szolgáltatások alaptőke biztosításához; finanszírozási szolgáltatások cégek szponzorálásához;

finanszírozási szolgáltatások vállalatok számára történő alaptőke biztosításhoz; finanszírozási és hitel

szolgáltatások; finanszírozások elősegítése és ügyintézése; források előteremtése pénzügyi célokra; fúziók,

összeolvadások finanszírozása; holdingvállalatok pénzügyi igazgatása; jótékony célokra szánt tőkeberuházás;

kereskedelem finanszírozási szolgáltatások; kereskedelmi finanszírozás; vagyonalap létrehozásával kapcsolatos

szolgáltatások; vagyonelosztás; vagyonkezelés; vagyonkezelés és portfólió menedzsment; vagyonkezelés

harmadik felek megbízásából; vagyonkezelés, ingatlankezelés; vagyonkezeléssel, befektetéssel kapcsolatos

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1401



tanácsadás; vagyonkezeléssel járó adminisztráció; vagyonkezelési ügyintézés; vagyonkezelési szolgáltatások;

vagyonkezeléssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; vagyonkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások;

vagyonkezeléssel kapcsolatos pénzügyi tanácsadási szolgáltatások; vállalati finanszírozás; vállalati pénzalapok

kezelése; vállalati pénzügyek kezelése; vállalati vagyonkezelői szolgáltatások; vállalatok adásvételével

kapcsolatos finanszírozás; vállalatok finanszírozása; vállalatok pénzügyi igazgatása; vállalkozások

finanszírozásának ügyintézése; vállalkozásokhoz szükséges finanszírozás biztosításával kapcsolatos

szolgáltatások; vállalkozással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; zártkörű kibocsátásokkal és

 kockázatitőke-befektetésekkel kapcsolatos szolgáltatások.

 42    Információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs

technológiai tanácsadás; tudományos és technológiai kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban;

 tanácsadási szolgáltatások a tudományos kutatás területén; termékfejlesztési tanácsadás.

 ( 210 ) M 21 01386

 ( 220 ) 2021.03.31.

 ( 731 )  Macher Péter, Székesfehérvár (HU)

 Sohajda Júlia, Diósd (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VESPUCCI PARTNERS CAPITAL

 ( 511 )  35    Célzott marketing; hirdetési- és reklám szolgáltatások; marketing szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; adminisztratív támogatás pályázati

felhívások megválaszolásához; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; pénzügyi

auditálás; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; üzleti konzultációs és

tanácsadási szolgáltatások; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás és

marketing tanulmányok; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; segítségnyújtás ipari vagy

kereskedelmi vállalatok menedzsmentjéhez; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és

működtetésében; üzleti értékelések; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; találmányok kiaknázásával

 kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások.

 36    Tőkealap kezelés; tőkebefektetési alapok kezelése; tőkebefektetés; tőkebefektetési konzultáció;

tőkebefektetési szolgáltatások; tőkebefektetési tanácsadás; tőkebefektetéssel kapcsolatos adminisztráció;

tőkebefektetés ingatlanba; tőkebiztosítás; tőkebiztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; tőkekezelés;

tőkemenedzsment; tőkésítési szolgáltatások; tőke növelése; tőke megteremtése; tőke biztosításához és

strukturálásához kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; kockázati tőke, befektetési tőke és fejlesztési tőke pénzügyi

menedzsmentje; kockázati tőke és kockázati tőke kezelési szolgáltatások; kockázati tőke és projekt beruházási

szolgáltatások; kockázati tőke finanszírozás; kockázati tőke kezelés; kockázati tőke megállapításával kapcsolatos

szolgáltatások; kockázati tőke rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos szolgáltatások; kockázati tőkealap

finanszírozási szolgáltatások induló és feltörekvő vállalatokhoz; kockázati tőkealap finanszírozási szolgáltatások

nonprofit szervezetek számára; kockázati tőkealap finanszírozási szolgáltatások kereskedelmi egységek számára;

kockázati tőkealap finanszírozási szolgáltatások kutatóintézmények számára; kockázati tőkealap finanszírozási

szolgáltatások egyetemek számára; kockázati tőkealap finanszírozási szolgáltatások befektetők számára;

kockázati tőkealap finanszírozási szolgáltatások vállalatok számára; kockázati tőkealap menedzsment; kockázati

tőkével kapcsolatos szolgáltatások; kockázatkezelési szaktanácsadás [pénzügyi]; magántőkealapok kezelése;

magánvagyon befektetési tervezés; magánvagyon kezelése; működőtőke rendelkezésre bocsátása;

partnerkockázat kezelés; pénz vagyonkezelése; pénzalap létrehozása; pénzügyek igazgatása; pénzügyek, pénzügyi

szolgáltatások; pénzügyi alapok kezelése, letétkezelés; pénzügyi befektetések; pénzügyi fedezet megteremtése;

pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi információs szolgáltatások, adatszolgáltatás és tanácsadás; pénzügyi

kockázatértékelési szolgáltatások; pénzügyi kockázatkezelés; pénzügyi menedzsment; pénzügyi menedzsment

szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások mások számára történő tőkebiztosításhoz;
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pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tervezés és menedzsment; pénzügyi vagyonkezelés;

projektfinanszírozási szolgáltatások; saját tőke finanszírozása; szellemi tulajdonnal kapcsolatos értékelési

szolgáltatások; találmányok finanszírozása; új technológiák kifejlesztésének finanszírozása; üzleti vállalkozások

finanszírozása; a szellemi tulajdonvagyon pénzügyi értékelése; befektetési szolgáltatások; befektetési tőke

biztosítása; befektetők finanszírozása; bizalmi vagyonkezelés; cégek pénzügyeinek kezelése; cégérték-becslések

pénzügyi értékeléshez; crowdfunding [közösségi finanszírozás]; fejlesztési projektek finanszírozása; finanszírozás

létrehozása, megszervezése; finanszírozás nyújtása ingatlanfejlesztéshez; finanszírozási szolgáltatások;

finanszírozási szolgáltatások alaptőke biztosításához; finanszírozási szolgáltatások cégek szponzorálásához;

finanszírozási szolgáltatások vállalatok számára történő alaptőke biztosításhoz; finanszírozási és hitel

szolgáltatások; finanszírozások elősegítése és ügyintézése; források előteremtése pénzügyi célokra; fúziók,

összeolvadások finanszírozása; holdingvállalatok pénzügyi igazgatása; jótékony célokra szánt tőkeberuházás;

kereskedelmi finanszírozás; kereskedelem finanszírozási szolgáltatások; vagyonalap létrehozásával kapcsolatos

szolgáltatások; vagyonelosztás; vagyonkezelés; vagyonkezelés és portfólió menedzsment; vagyonkezelés

harmadik felek megbízásából; vagyonkezelés, ingatlankezelés; vagyonkezeléssel, befektetéssel kapcsolatos

tanácsadás; vagyonkezeléssel járó adminisztráció; vagyonkezelési szolgáltatások; vagyonkezelési ügyintézés;

vagyonkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások; vagyonkezeléssel kapcsolatos pénzügyi tanácsadási szolgáltatások;

vagyonkezeléssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; vállalati finanszírozás; vállalati pénzalapok kezelése;

vállalati pénzügyek kezelése; vállalati vagyonkezelői szolgáltatások; vállalatok adásvételével kapcsolatos

finanszírozás; vállalatok finanszírozása; vállalatok pénzügyi igazgatása; vállalkozások finanszírozásának

ügyintézése; vállalkozásokhoz szükséges finanszírozás biztosításával kapcsolatos szolgáltatások; vállalkozással

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; zártkörű kibocsátásokkal és kockázatitőke-befektetésekkel kapcsolatos

 szolgáltatások.

 42    Információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs

technológiai tanácsadás; tudományos és technológiai kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban;

 tanácsadási szolgáltatások a tudományos kutatás területén; termékfejlesztési tanácsadás.

 ( 210 ) M 21 01388

 ( 220 ) 2021.03.31.

 ( 731 )  Urban Beer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gál András István Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 21 01396

 ( 220 ) 2021.04.01.

 ( 731 )  Visegrád Város Önkormányzata, Visegrád (HU)

 ( 740 )  Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali írószertartó szekrények [irodai cikkek]; asztali

könyöklők; asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; bónok, utalványok; borítékok

[papíráruk]; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók;

csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); fedelek,

kötések, borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek,
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könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; grafikai reprodukciók; gyűrűs irattartók, iratrendezők; iratgyűjtők, dossziék;

írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; katalógusok; ékszertartók [készletek]; képeslapok,

levelezőlapok; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; magazinok, revük

[időszaki lapok]; mappák; naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tarók [irodai felszerelések]; noteszok

 (1); noteszok (2); papírfeliratok, zászlók.

 35    Hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; reklámterjesztés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés

 (2).

 43    Bölcsődék, óvodák; nyugdíjas otthonok, időskorúak otthona; panziók; székek, asztalok, asztalterítők,

 üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; turistaházak, üdülők.

 ( 210 ) M 21 01400

 ( 220 ) 2021.04.01.

 ( 731 )  Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Zombori Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Emlékpont Múzeum

 ( 511 )  41    Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató

 és szórakoztató szolgáltatások; rádió- és televízióműsorok készítése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

  42    Tudományos kutatás.

  45    Politikai összejövetelek szervezése.

 ( 210 ) M 21 01401

 ( 220 ) 2021.04.01.

 ( 731 )  Heincz Norbert, Budapest (HU)

 Pataki Zoltán Szilveszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 21 01402

 ( 220 ) 2021.04.01.

 ( 731 )  ROCKET SCIENCE Kft., Nyúl (HU)

 ( 740 )  Mátyus Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 01403

 ( 220 ) 2021.04.01.

 ( 731 )  DOXON KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ernszt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1404



 ( 210 ) M 21 01409

 ( 220 ) 2021.04.06.

 ( 731 )  SZILVAI ÉS TÁRSA Építőipari, Kerskedelmi és Szolgáltató Kft., Papos (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Kész saláták.

 30    Cukormentes édességek; fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; salátaöntetek; salátaöntetek és

 dresszingek; salátát tartalmazó szendvicsek; tortilla; töltött tekercsek.

  39    Étel házhozszállítás; éttermi ételszállítás.

 43    Elvitelre árusított ételek szolgáltatása; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételkészítés;

ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre

árusításához; gyorséttermek, snack bárok; mobil catering szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások;

 salátabárok; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 21 01463

 ( 220 ) 2021.04.08.

 ( 731 )  Ilyés Julianna Edina, Őrbottyán (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Bronz szobrok; állatmodellek [dísztárgyak] közönséges fémből; bronz mellszobrok; bronz műtárgyak; bronz

szobrocskák, amelyek műalkotások; bronzból készült figurák; bronzból készült műalkotások; fémszobrok;

kisplasztikák fémből; közönséges fémből készült feszületek, nem ékszerekként; közönséges fémből készült

faldekorációk; közönséges fémből készült szobrocskák, amelyek műalkotások; közönséges fémből készült 3D-s

fali műalkotások; művészeti alkotások fémből [bronzból]; művészeti tárgyak közönséges fémből; művészi bronz

öntvények; mellszobrok nem nemesfémből; mellszobrok fémből; művészi öntvények közönséges fémből; szobrok

 fémből; szobrocskák nem nemesfémből; szobrok nem nemesfémből; szobrocskák fémből.

 14    Arany; achát; achát [megmunkálatlan]; arany és ötvözetei; arany utánzat; aranyszál [ékszerekhez]; aranyszál

[ékszerészipar]; aranyszálas ékszerek; aranyötvözetből készült öntvények; aranyötvözetek; cabochon csiszolású

drágakövek ékszerek készítéséhez; cirkónia kövek; csiszolt gyémántok; drágakő utánzatok; drágakőből készült

félkész termékek ékszerek gyártásához; drágakövek és féldrágakövek; drótok nemesfémből [ékszerek]; ékszerek;

ékszerek gyártásához használt félkész nemesfém termékek; ezüst; ezüst és ötvözetei; ezüst, megmunkálatlan vagy

vert; ezüst öntvények; ezüst ötvözet rudak; ezüst rudak; ezüst szálak [ékszerek]; ezüstcérna; féldrágakövek;

féldrágakövek és drágakövek; fémhuzalok [nemesfém]; gagát; gagát-utánzat; gyémánt [nyers]; gyémántok;

gyöngyök; gyöngyök borostyánkőből; gyöngyszemek ékszerkészítéshez; gyöngyutánzatok; igazgyöngy; irídium;

irídium és ötvözetei; jáde; kalcedon; markazit; megmunkálatlan ezüst; megmunkálatlan ezüstötvözetek;

megmunkált vagy félig megmunkált nemesfémek; mesterséges drágakövek; mesterséges gyöngyök; műkövek

[drágakövek és féldrágakövek]; nemesfém huzalok; nemesfém ötvözetek; nemesfém rudak; nemesfém szálak;

nemesfémek; nemesfémek és ötvözeteik; nemesfémek ötvözetei [nem fogorvosi célokra]; nyers drágakövek;

nyers vagy félig megmunkált gagát; nyers vagy félig megmunkált nemesfémek; nyers vagy félig megmunkált

drágakövek és utánzataik; olivin [drágakő]; olivin [peridot]; opál; ozmium; ozmium és ötvözetei; palládium;

palládium és ötvözetei; peridot; peridot (drágakő minőségű ásvány); platina; platina és ötvözetei; platina [fém];

platina öntvények; platina ötvözet rudak; platina ötvözetek; részben csiszolt drágakövek és utánzataik; ródium;

ródium és ötvözetei; rubin; ruténium; ruténium és ötvözetei; smaragd; spinellek [drágakövek]; strasszok
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ékszerkészítéshez; szálak, drótok nemesfémből [ékszerek]; szálak nemesfémből [ékszerek]; szardonix

[megmunkálatlan]; szintetikus drágakövek; tanzanit [drágakő]; tenyésztett gyöngyök; természetes ékkövek;

természetes gyöngyök; topáz; zafír; achát ékszer; alkatrészek és szerelvények ékszerekhez; amulettek; amulettek

[ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; apró dísztárgyak bronzból; arannyal futtatott nyakláncok;

arany ékszerek; arany fülbevalók; arany karkötők; arany mandzsettagombok; arany nyakláncok; arany utánzatból

készült mandzsettagombok; aranyból készült ékszerek; aranyérmek; aranygyűrűk; aranylánc szögletes szemekből;

aranyláncok; aranyozott brossok [ékszerek]; aranyozott fülbevalók; aranyozott gyűrűk; aranyozott karkötők;

aranyozott láncok; aranytartalmú ékszerek; bedugós fülbevalók; bib nyaklánc; bizsu testékszerek; bokaláncok;

borostyán függők, azaz ékszerek; brossok [ékszerek]; brossok, kitűzők [ékszerek]; cabochonok; cipődíszek

[ékszerek]; cipődíszek nemesfémből; csepp alakú fülbevalók; csíptetős fülbevalók, fülklipszek; csuklópántok

[jótékonysági]; diadém; diadémok, fejékek; díszek [ékszerek]; díszes huzatok mandzsettagombokhoz;

díszköveket tartalmazó ékszerek; dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek] személyes használatra; dísztűk; dísztűk

[ékszerek]; dísztűk, melltűk; dísztűk nemesfémből; divatékszer; divatékszerek; drágakövek; drágakövekből

készült ékszerek; drágaköveket tartalmazó ékszerek; drágaköves ékszerek; egyedi ékszerek; egyedi tervezésű

ékszerek; ékkövek; ékszer biztonsági láncok; ékszer fityegők nemesfémből vagy nemesfém bevonattal; ékszer

függők; ékszer kapcsok; ékszerek borostyánkőből; ékszerek gyermekeknek; ékszerek gyöngyök formájában;

ékszerek háziállatoknak; ékszerek nem nemesfémből; ékszerek nemes anyagokból; ékszerek, nevezetesen

drágakőből készült cikkek; ékszerek, nevezetesen nemesfémből készült cikkek; ékszerek részét képező

kőfoglalatok; ékszerek személyes használatra; ékszerkellékek; ékszerláncok; ékszernek minősülő amulettek;

ékszernek minősülő sálklipszek; ékszernek minősülő tűk; ékszertűk kalapra; ékszerutánzat díszek;

ékszerutánzatok; elefántcsont ékszerek; emlékmedálok; évfordulós gyűrűk; ezüst csatok, klipszek [ékszerek];

ezüst ékszerek; ezüst fülbevalók; ezüst gyűrűk; ezüst karkötők; ezüst nyakláncok; ezüstözött mandzsettagombok;

ezüsttel futtatott fülbevalók; ezüsttel futtatott gyűrűk; ezüsttel futtatott karkötők; ezüsttel futtatott nyakláncok;

fejre való ékszerek; féldrágakövekből készült divatékszerek; félnemes bizsu cikkek; félnemes fém ékszerek;

félnemesfémekből készült láncszövet; fémkitűzők [nemesfém]; fonott ékszerláncok bokaláncokhoz; fonott

ékszerláncok karkötőkhöz; fonott ékszerláncok nyakláncokhoz; fonott lánc közönséges fémből [ékszer]; fonott

láncból készült ékszerek; függők; függők ékszerekhez; fülbevalók; füldíszek [ékszerek]; gyémántékszerek;

gyémántot tartalmazó ékszerek; gyöngy ékszerek; gyöngy karkötők; gyöngyök [ékszerek]; gyöngyöt tartalmazó

ékszerek; gyűrűk; gyűrűk [ékszerek]; gyűrűk mint ékszerek; jáde ékszerek; jegygyűrűk; jegygyűrűk,

karikagyűrűk; jótékonysági karkötők; kalapdíszek [ékszerek]; kalapdíszek nemesfémből; kámeák [ékszerek];

kapcsok átfúrt fülbe való fülbevalók klipszekké való átalakításához; kapcsok ékszerkészítéshez; kapcsok

nyakláncokhoz; karika fülbevalók; karikagyűrűk; karkötők, karperecek; karkötők [ékszerek]; karkötőként

viselhető hajlékony drótszalagok; karkötőre fűzhető díszek; karperecek és karkötők; karperecek, karkötők

[ékszerek]; keresztek [ékszerek]; keresztek mint ékszerek; kifúrt fülbevalók; kitűzők [ékszerek]; kiváló minőségű

ezüstékszerek [sterling ezüst]; közönséges fémből készült talizmánok [ékszerek]; kristályból készült ékszerek;

láncfonatok nemesfémből [ékszerek]; láncok [ékszerek]; mandzsettagombok; láncok nemesfémekből;

mandzsettagombok és nyakkendőcsipeszek; medalion, medál; medalionok; medalionok [ékszerek]; medálok;

medálok [ékszerek]; melltűk, brossok [ékszerek]; méretre szabott tartók ékszergyűrűkhöz, a gyűrű és a kövek

ütődés, kopás és sérülés elleni védelmére; mesterséges ékszerek; nem nemesfémből készült ékszerek; nem

nemesfémből készült gyűrűk; nem nemesfémből készült medalionok; nemesfém bevonattal készült ékszerek;

nemesfém bevonatú ékszerek; nemesfém ékszerek; nemesfém ékszerláncok bokaláncokhoz; nemesfém

ékszerláncok karkötőkhöz; nemesfém ékszerláncok nyakláncokhoz; nemesfém fülbevalók; nemesfém

hajtókakitűzők; nemesfém mandzsettagombok; nemesfém mandzsettagombok drágakövekkel; nemesfém

mandzsettagombok féldrágakövekkel; nemesfém nyakkendőláncok; nemesfém ötvözetekből készült ékszerek;

nemesfém ötvözettel bevont ékszerek; nemesfémből készült dísztűk; nemesfémből készült ékszerek;

nemesfémből készült érmék; nemesfémből készült gyűrűk; nemesfémből készült karkötők, karperecek;

nemesfémből készült láncok [ékszerek]; nemesfémből készült mandzsettagombok féldrágakövekkel;

nemesfémből készült medalionok; nemesfémekből készült divatékszerek; nemesfémekből készült ékszerek;
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nemesfémekből készült fonott láncok; nemesfémekkel befuttatott ékszer; nemesfémekkel bevont

mandzsettagombok; nemesfémmel bevont apró dísztárgyak; nemesfémmel bevont érmek; nemesfémmel bevont

gyűrűk; nemesfémmel bevont kristályból készült ékszerek; női ékszerek; nyakkendőcsíptetők; nyakkendőtűk;

nyakkendőtűk [csíptetősek]; nyakkendőtűk nemesfémből; nyakláncok; nyakláncok [ékszer]; nyakláncok

[ékszerek]; nyakláncok nemesfémből; nyakláncra fűzhető díszek; ón ékszerek; órával kombinált karperecek,

karkötők; pecsétgyűrűk; platina ékszerek; platina gyűrűk; porcelán mandzsettagombok; ruhadíszek ékszerek

formájában; strassz [drágakő utánzat]; strassz ékszer; személyes dísztárgyak nemesfémből; szintetikus ámbra

függők mint ékszerek; szintetikus kövek [ékszerek]; tenyésztett gyöngyökből készült divatékszerek;

testékszer-gyűrűk; testékszer szegecsek; testékszerek; tiara jellegű menyasszonyi fejrevalók; tűk [ékszerek];

tűzzománc ékszer; tűzzománc kitűzők; üvegből készült ékszerek; zománc ékszerek; zománcozott ékszerek;

drágakövekből készült műtárgyak; dobozok nemesfémből; emlékdobozok nemesfémből; emlékérmék,

kommemoratív érmék; emlékjelvények; érmék; érmék, pénzérmék [nem fizetőeszköz]; ezüst műtárgyak; ezüst

ötvözetek; fém zsetonok tömegközlekedéshez; gyűjthető érmék; műalkotások nemesfémből; nemesfém

műalkotások; nemesfém ötvözetekből készült trófeák, kupák; nemesfém ötvözetekkel bevont trófeák, kupák;

nemesfém trófeák; nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy bevont díszek;

nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy bevont szobrok és kisplasztikák;

nemesfémből készült műtárgyak, műalkotások; nemesfémből készült serlegek; turmalin drágakövek; nemesfém

tokok órákhoz; nemesfém tokok időmérő eszközökhöz; nemesfémből készült ékszerdobozok; fém kulcsláncok;

kulcs (tartó) láncok; kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek; kulcskarikák (mütyürök vagy fityegők);

kulcskarikák nemesfémből; nemesfémmel bevont kulcstartók [gyűrűk]; nemesfémmel bevont kulcstartók;

nemesfémből készült kulcsfityegők; nemesfém kulcstartók; nemesfém kulcsláncok; nemesfém kulcskarikák

[csecsebecsék és fityegők]; kulcstartók nemesfémből; kulcstartó gyűrűk; kulcsláncok mint ékszerek [apró

 dísztárgyak vagy óraláncok]; fityegők, díszek kulcsláncokhoz; fityegők, díszek kulcskarikákhoz.

 ( 210 ) M 21 01466

 ( 220 ) 2021.04.09.

 ( 731 )  Ternai Csanád, Vértesboglár (HU)

 ( 740 )  Dr. M. Tóth Balázs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Állatidomítás, kiképzés; szabadidős létesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

know-how átadása (képzés); akadémiák, oktatás; gyakorlati képzés; oktatás biztosítása; sportversenyek

 rendezése; versenyek szervezése; testnevelés; klubszolgáltatások, szórakoztatás vagy oktatás.

 ( 210 ) M 21 01473

 ( 220 ) 2020.05.20.

 ( 731 )  Amazon Technologies, Inc., Seattle Washington (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
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 ( 541 ) PANORAMA

 ( 511 ) 9    Mesterséges intelligenciát használó letölthető vagy rögzített számítógépes szoftverek szoftverfejlesztésben

való használatra; számítógépes szoftverfejlesztő készletek a következőkhöz: számítógépes látás, gépi látás, gépi

tanulás, mesterséges intelligencia, adatelemzés, mélytanulás, képfeldolgozás és elemzés; számítógépes hardverek

a következők terén való használatra: számítógépes látás, gépi látás, gépi tanulás, mesterséges intelligencia,

adatelemzés, mélytanulás, képfeldolgozás és elemzés; számítógépes hardverek adatrögzítés és elemzési képesség

kamerákban és érzékelőkben való lehetővé tételére; számítógépes hardverek adatmegosztási képességek

kamerákban és érzékelőkben való lehetővé tételére; számítógépes szoftverfejlesztő készletek kamerákban és

érzékelőkben való adatrögzítés és elemzési képesség lehetővé tételére; számítógépes szoftverfejlesztő készletek

adatmegosztási képességek kamerákban és érzékelőkben való lehetővé tételére; letölthető vagy rögzített

szoftverek modellek telepítésére és optimalizálására a következők terén: gépi tanulás, mélytanulás és mesterséges

intelligencia; számítógépes szoftverek a felhőalapú szoftverek és az alkalmazás programozási felületek (API-k)

helyi használatához, és adatok eléréséhez, amikor nincs hálózati kapcsolat a felhőhöz, vagy az internethez;

 peremhálózati számítógépes eszközök; letölthető vagy rögzített szoftverek peremhálózati megoldásokhoz.

 42    Mesterséges intelligenciát használó szoftvereket tartalmazó alkalmazás szolgáltató szoftverfejlesztésben

való használatra; mesterséges intelligencia és gépi tanulási technológia biztosítása kamerákban és érzékelőkben

lévő számítógépes látási képességek javítására; mesterséges intelligenciát tartalmazó szoftver-mint-szolgáltatás

(SaaS) szoftverfejlesztésben való használatra; szoftver-mint-szolgáltatás (SaaS) a következők terén: számítógépes

látás, gépi látás, gépi tanulás, mesterséges intelligencia, adatelemzés, mélytanulás, képfeldolgozás és elemzés;

szoftver-mint szolgáltatás(SaaS) adatrögzítés és elemzési képesség kamerákban és érzékelőkben való lehetővé

tételére; szoftver-mint-szolgáltatás (SaaS) adatmegosztási képességek kamerákban és érzékelőkben való lehetővé

tételére; szoftver-mint-szolgáltatás (SaaS) modellek telepítésére és optimalizálására a következők terén:

számítógépes látás, gépi látás, gépi tanulás, mesterséges intelligencia, adatelemzés, mélytanulás, képfeldolgozás

és elemzés; szoftvert tartalmazó szoftver-mint-szolgáltatás (SaaS) felhő alapú szoftverek helyi felhasználására;

szoftver-mint-szolgáltatás (SaaS) a felhőalapú szoftverek és az alkalmazás programozási felületek (API-k) helyi

használatához és adatok eléréséhez, amikor nincs hálózati kapcsolat a felhőhöz vagy az internethez; technológiai

 szolgáltatások, nevezetesen elektronikus adattárolás.

 ( 210 ) M 21 01475

 ( 220 ) 2021.04.09.

 ( 731 )  SIPI & DADY Információs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Dr. Kollár Ádám, Veresegyház

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ár-összehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési

rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi

vagy reklámcélokra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; fogyasztói hűségprogramok szervezése és vezetése;

fogyasztói hűség- és ösztönzőprogramok adminisztrációja; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési felület

online kölcsönzése; hirdetési felület kölcsönzése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása interneten; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok;

 piackutatás; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra.

 36    Bankügyletek lebonyolítása; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások); hitelkártyás

 fizetések feldolgozása.
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 ( 210 ) M 21 01476

 ( 220 ) 2021.04.09.

 ( 731 )  Park and Wash Korlátolt Felelősségű Társaság, Vecsés (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Róbert Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Járműmosás; járművek karbantartása; járművek karbantartása és javítása; járművek kenése; járművek

 rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása.

 ( 210 ) M 21 01479

 ( 220 ) 2021.04.09.

 ( 731 )  HeroBot Kft., Heréd (HU)

 ( 740 )  PROVARIS Varga & Partners Liber Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; applikációs szoftver; irodai és üzleti alkalmazások; számítógépes szoftverek [programok];

számítógépes programok adatfeldolgozáshoz; üzemautomatizálási szoftverek; üzleti folyamatok automatizálására

szolgáló szoftverek; folyamatvezérlő szoftverek; munkafolyamat-szoftverek; munkafolyamat alkalmazások;

üzletvezetési szoftverek; gépek közötti [M2M] alkalmazások; számítógépes szoftver adatbázis-kezeléshez;

rendszer- és rendszertámogató szoftverek, és firmware-ek; segédprogramok, biztonsági és kriptográfiai

szoftverek; szoftverek a fizikai világban végzett műveletek felügyeletére, elemzésére, szabályozására és

futtatására; szoftverek robotikus folyamatautomatizáláshoz [RPA]; szoftverek a mesterséges intelligencia és a

 gépi tanulás integrálásához.

 35    Üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; üzletviteli tanácsadás; üzleti

menedzsment; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások;

üzletvezetési segítségnyújtás a vállalat fejlesztéséhez; szoftverrel kapcsolatos tanácsadás biztosítása ügyfelek

számára; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás; adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások;

kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverrel kapcsolatban; vállalatok szervezeti felépítéséhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

üzleti stratégiai konzultáció; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti stratégiai szolgáltatások; stratégiai üzleti tervezés;

üzleti stratégiai tervezés; stratégiai üzleti elemzés; üzleti stratégiafejlesztési szolgáltatások; üzleti stratégiai és

tervezési szolgáltatások; üzleti stratégiával kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; kiszervezési

szolgáltatások az üzleti tevékenységek területén; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; termékek

 eladásával és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos üzleti közvetítői és tanácsadói szolgáltatások.

 42    Információtechnológiai [IT] szolgáltatások; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és

információs szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; szoftverfejlesztés, programozás és

kivitelezés; szoftverfejlesztés automatizált üzleti folyamat felfedezéséhez (ABPD); szoftver-karbantartás;

szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; számítógépes szoftverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépes

szoftverek írása és tervezése; szoftver mint szolgáltatás [SAAS]; szoftverszolgáltatásokkal (SAAS) kapcsolatos

konzultáció; gépi tanulásra szolgáló szoftvert tartalmazó szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; mély tanulásra

szolgáló szoftvert tartalmazó szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; kihelyezett szolgáltatók az információs

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

infrastruktúrájával kapcsolatban; számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes rendszerek és

hálózatok integrálása, egyesítése; tanácsadási és információs szolgáltatások a számítógépes rendszerintegrációval

kapcsolatban; mesterséges intelligencia és a gépi tanulás integrálására szolgáló szoftverekkel kapcsolatos

 tanácsadási szolgáltatások; infrastruktúra mint szolgáltatás (IaaS).

 ( 210 ) M 21 01482
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 ( 220 ) 2021.04.12.

 ( 731 )  Társaság a Szabadságjogokért, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pető Márk, Budapest

 ( 541 ) SZABAD.

 ( 511 )  21    Termoszok; termoszok háztartási célokra; bögrék, korsók; csészék és bögrék; csajkák, evőcsészék [rizsfőző

csajkák]; dobozok üvegből; edényáruk; demizsonok, üvegballonok; üvegedények, demizsonok [folyadék

szállítására]; eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak,

kések és villák kivételével; konyhai eszközök, kis méretű; háztartási vagy konyhai eszközök; edények; edények,

 fazekak; háztartási eszközök, kis méretű; italkiöntők.

 25    Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; pizsamák; bugyik; pólók; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; zoknik;

 felsőruházat; pulóverek, kötött pulóverek; sapkák.

 ( 210 ) M 21 01483

 ( 220 ) 2021.04.12.

 ( 731 )  Társaság a Szabadságjogokért, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pető Márk, Budapest

 ( 541 ) MONDO

 ( 511 )   28    Bingó kártyák; gyűjthető kártyák [kártyajátékok]; játékok mások megtréfálásához [játékszerek].

 41    Képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; szakmai képzés, betanítás; szórakoztatás; sport- és

kulturális tevékenységek; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; iskolák által nyújtott oktatási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01484

 ( 220 ) 2021.04.12.

 ( 731 )  MECOM Group S.r.o., Humenné (SK)

 ( 740 )  Dr. Ary Petronella Anna, Debrecen

 ( 541 ) KAISER Fenséges falatok

 ( 511 )   29    Hús és hústermékek, baromfihúsból, sertéshúsból készült termékek, feldolgozott hústermékek.

 ( 210 ) M 21 01485

 ( 220 ) 2021.04.12.

 ( 731 )  HUF-BAU BRAND Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)

 ( 740 )  Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Mesterár

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből készült hordozható szerkezetek;

 emlékművek, nem fémből; nem fémből készült merev építési csövek.

 35    Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; építőanyagokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; építőipari berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építőipari

berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kereskedelmi információk; kereskedelmi

információs szolgáltatások; kereskedelmi menedzsment; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; reklámok és

kereskedelmi hirdetések terjesztése; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; bemutatás

[promóciós/reklámozási célokra]; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási

 szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; irodai tevékenységek szolgáltatásai.

  37    Építési munkálatok javítása; épület karbantartás és javítás.

 ( 210 ) M 21 01489

 ( 220 ) 2021.04.12.

 ( 731 )  Pepita.hu Zrt., Szeghalom (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi vállalkozások

irányításához nyújtott, közönségkapcsolattal kapcsolatos segítségnyújtás; közönségszolgálathoz kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

árubemutatás; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra; árubemutatók

szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; áru bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök segítségével, az

úgynevezett teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is; audio-vizuális bemutatók előkészítése és

lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás (promóciós/reklámozási célokra); bemutatók szervezése eladási célokra;

bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra; értékesítési bemutatók;

kirakatrendezési szolgáltatások; promóciós, reklámcélú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése és

lebonyolítása; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;

termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; termékek és szolgáltatások bemutatása; üzleti merchandising

kijelző szolgáltatások; divatbemutatók kereskedelmi célokra; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

gazdasági és reklámcélú szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi

bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra;

kereskedelmi bemutatók levezetése; kereskedelmi bemutatók promóciója és lebonyolítása; kereskedelmi

bemutatókkal kapcsolatos szervezési szolgáltatások; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi

célú kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi és reklámcélú

rendezvények szervezése; kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; virtuális kereskedelmi bemutatók

online; adminisztratív hűségkártya szolgáltatások; engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést magukban

foglaló húségprogramok adminisztrációja; értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése,

működtetése és felügyelete; értékesítési és promóciós ösztönzőprogramok adminisztrációja; harmadik fél

termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsitése értékesítések adminisztrációja és promóciós ösztönző sémák

útján, amelyek kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak; hűség- és ösztönző programok működtetése;

mások termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése réven; ügytélkapcsolat-kezelés; vásárlói

hűségprogramok szervezése működtetése és felügyelete; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-,? promóiós-

és/vagy reklámcélokra; áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok

terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsitése kuponok

terjesztése réven; hirdetések és reklámanyagok (szórólapok. prospektusok, reklámcédulák és minták) terjesztése;

promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése

reklámcélból; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-. marketing és hirdetés, anyagok terjesztése;

reklámanyagok online terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámminták

terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;

reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;

termékminták, áruminták terjesztése; e-kereskedelemmel kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; fogyasztói

vásárlási szokások elemzésével kapcsolatos tanácsadás; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói

szolgáltatások; keresőmotor-optimalizációval kapcsolatos konzultáció; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások;

marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártok részere; marketing tanácsadás; marketingtanácsadás a

közösségi média területén; promóciók szervezése audiovizuális média használatával; promóciós kampányok

szervezésével kapcsolatos konzultáció vállalatok számára; Reklám- és marketing konzultáció; sajtóreklámozási

konzultáció; digitális hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési felület idő és média szolgáltatása és bérbeadása;

hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; internetes

hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; mindenféle

reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása; számítógépes hirdetési szolgóltatások nyújtása;
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termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; weboldalakon biztosított

felületek termékek és szolgáltatások reklámozására; weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és

szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; adásvételi szerződések

készítése harmadik felek számára; árajánlatok termékekre vagy szolgáltatásokra; árak összehasonlítására épülő

vásárlási szolgáltatások; árelemzés; árösszehasonlító szolgáltatások; árubeszerzés másik vállalkozás

megbízásából; árubeszerzéssel és -értékesítéssel kapcsolatos szerződések tárgyalása; áruk eladására és

beszerzésére vonatkozó megállapodások közvetítése; árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói adatok

nyújtása; árukkal kapcsolatos ajánlatok nyújtása a fogyasztók számára kereskedelmi célokból; áruvásárlás

lebonyolítása harmadik feleknek; értékesítési adminisztráció; import és export szolgáltatások; jótállási igények

adminisztratív feldolgozása; jótállás, igények feldolgozásával kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások;

kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; kereskedelmi tranzakciók közvetítése és lebonyolítása;

közösségi vásárlás megszervezése; kuponbeszerzési szolgáltatások harmadik fél számára; megvásárolni szánt

termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók számára; online

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online árösszehasonlítási szolgáltatások;

online rendelési szolgáltatások; online üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára lebonyolított

kereskedelmi tranzakciók intézése; postai csomagküldő szolgáltatósok adminisztratív feldolgozása és

megszervezése; rendelések elektronikus feldolgozása; rendelési szolgáltatások; rendelési szolgáltatások

megbízásra; reklámozással kapcsolatos közvetítő, szolgáltatások; számítógépes megrendelések adminisztratív

feldolgozása; számítógépesített készletrendelés; számítógépesített on-lini rendelési szolgáltatások; telefonon vagy

számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; telemarketing szolgáltatások; termékek

eladásával és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos üzleti közvetítői és tanácsadói szolgáltatások; üzleti

adminisztrációs szolgáltatások internetes eladások feldolgozására; vásárlói megrendelések adminisztratív

feldolgozása postai csomagküldő vállalatok által biztosított szolgáltatások keretében; vásárlót termékinformációk

nyújtása az interneten; adatfeldolgozás; adatfeldolgozás ellenőrzése; áruk leltározása; automatizált

adatfeldolgozás; kereskedelmi információk szerzése; kereskedelmi információk összeállítása; kereskedelmi

információk gyűjtése; kereskedelmi nyilvántartások összeállítása; készletellenőrzési jelentések számítógépesített

összeállítása; készletkezelési szolgáltatások; online adatfeldolgozási szolgáltatások; online adatfeldolgozó

szolgáltatások; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szolgáltatás értékesítési mennyiség figyelésére; webáruház

működtetésével kapcsolatos adminisztráció; webáruház működtetésével kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;

 webáruház működtetése mint kereskedelmi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 21 01504

 ( 220 ) 2021.04.13.

 ( 731 )  Primmer Ildikó 50%, Veszprém (HU)

 Primmer Lilla Ildikó 50%, Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Matók Barbara, Veszprém

  
( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 21 01506

 ( 220 ) 2021.04.13.

 ( 731 )  Lavazza Magyarország Kft., Szada (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis M. Tamás ügyvéd, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Skywell

 ( 511 )  12    Járművek és szállítóeszközök; földi járművek és szállítóeszközök; járművek részei és szerelvényei; földi
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járművek részei és szerelvényei; kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; lopásgátló és biztonsági

 eszközök és felszerelések járművekhez; szállítóeszközök.

 ( 210 ) M 21 01508

 ( 220 ) 2021.04.13.

 ( 731 )  Reassurance Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítási közvetítő szolgáltatás; biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási szolgáltatások; biztosítások

megkötése, értékelése és biztosítási célú becslések; biztosítások megkötése; biztosítások megkötésével

kapcsolatos szaktanácsadás; biztosítás; biztosítási ügyintézés; biztosítási szolgáltatások, biztosítások elrendezése;

biztosítási információ és szaktanácsadás; biztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi

szaktanácsadás és biztosítási szaktanácsadás; biztosításközvetítéssel kapcsolatos szaktanácsadás és információs

szolgáltatás; ingatlanbiztosítási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos biztosítási szolgáltatások; biztosítási

 tanácsadás; biztosításközvetítés; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan].

 ( 210 ) M 21 01513

 ( 220 ) 2021.04.13.

 ( 731 )  Kreinbacher József Péter, Vaskeresztes (HU)

 ( 740 )  Dr. Galamb András, Budapest

 ( 541 ) Illúzió Bár

 ( 511 )  43    Alkoholos italok felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; borbárok;

borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára;

elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek;

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

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

italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; ételek és italok

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

és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; bisztró [büfé] szolgáltatások; bankett szolgáltatások; bankettek

szervezése; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és

bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi

vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások;

ételkészítés; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; kávéház; kávéházi

szolgáltatás; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; pub

szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási

 szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; szolgáltatások italok biztosításához; szolgáltatások ételek biztosításához.

 ( 210 ) M 21 01514

 ( 220 ) 2021.04.13.

 ( 731 )  Sheila Natúrkozmetikum Kft., Gödöllő (HU)

 ( 541 ) Sheila Natúrkozmetikum

 ( 511 ) 3    Állatsamponok [nem gyógyszeres állatkozmetikai készítmények]; ápoló spray-k állatoknak; bőrápoló

termékek állatoknak; fogápoló készítmények állatoknak; dezodorok állatok számára; dezodorok házi

kedvenceknek; készítmények állatok fürdetéséhez; kisállat samponok; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló

készítmények]; kozmetikai szerek állatok számára; leheletfrissítők állatok számára; nem gyógyhatású szájvizek

kisállatoknak; szagtalanító szerek állatok számára; szépségápoló szerek állatoknak; szőrápoló készítmények és

 szerek.
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 ( 210 ) M 21 01515

 ( 220 ) 2021.04.13.

 ( 731 )  Hungarosushi Korlátolt Felelősségű Társaság, Eger (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

 43    Étel- és italellátás; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek

számára; ételrendelési szolgáltatások; ételkészítési szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; éttermi szolgáltatások;

kantinok; büfék; étkezdék; mobil éttermi szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás];

 elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01521

 ( 220 ) 2021.04.14.

 ( 731 )  Sheila Natúrkozmetikum Kft., Gödöllő (HU)

 ( 541 ) Sheila Natural Cosmetics

 ( 511 ) 3    Állatsamponok [nem gyógyszeres állatkozmetikai készítmények]; ápoló spray-k állatoknak; bőrápoló

termékek állatoknak; dezodorok állatok számára; dezodorok házi kedvenceknek; fogápoló készítmények

állatoknak; készítmények állatok fürdetéséhez; kisállat samponok; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló

készítmények]; kozmetikai szerek állatok számára; leheletfrissítők állatok számára; nem gyógyhatású szájvizek

kisállatoknak; szagtalanító szerek állatok számára; szépségápoló szerek állatoknak; szőrápoló készítmények és

 szerek.

 ( 210 ) M 21 01522

 ( 220 ) 2021.04.14.

 ( 731 )  Irtó András Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  XLEX - S. Horváth Ügyvédi és Mediációs Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: hűtőmágnesek; telefontokok; egéralátétek; kulcstartók; bögrék, korsók; edényfogó kesztyűk;

kötények; pólók; baseball sapka; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; zöldséges készételek; főként húst tartalmazó

készételek; savanyúságok; konzervek, savanyúságok; aprósütemények; aprósütemények, kekszek; fánkok; főként

rizst tartalmazó készételek; főként tésztát tartalmazó készételek; méz; szörpök [alkoholmentes italok];

 szörpök/szirupok italok készítéséhez; borok; pálinka; öngyújtók, cigarettagyújtók.

 41    Online nem letölthető képek biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online, nem

letölthető videók biztosítása; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; multimédiás szórakoztatás biztosítása

weboldalon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; szórakoztató multimédiás

műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján; digitális videó, audio és

multimédia kiadási szolgáltatások; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; élő

előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; interaktív szórakoztatás; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási
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szolgáltatások; könnyed szórakoztató szolgáltatások; rádió- és televízióműsorok készítése; szórakoztató célú

rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; nem reklámcélú szövegek

 publikálása.

 ( 210 ) M 21 01523

 ( 220 ) 2021.04.14.

 ( 731 )  K.T. & Partners Kft., Pécs (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; számítógépek és számítógépes perifériák.

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

 berendezések.

 ( 210 ) M 21 01524

 ( 220 ) 2021.04.14.

 ( 731 )  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.

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 21 01525

 ( 220 ) 2021.04.14.

 ( 731 )  Gépészek Társasága Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  XLEX - S. HORVÁTH ÜGYVÉDI ÉS MEDIÁCIÓS IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Csatornafektetéssel kapcsolatos földalatti építési munkák; csatornázási rendszerek javítása; csatornázási,

szennyvízelvezetési szolgáltatások; elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása;

épület-automatizálási berendezések üzembe helyezése; épület-automatizálási berendezések üzembe helyezéséhez

kapcsolódó tanácsadás; fűtési rendszerek karbantartása és javítása; fűtéstechnikai szolgáltatások; fűtő- és

hűtőberendezések üzembe helyezése; fűtő- és hűtőberendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás;

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

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

fűtőberendezések épületekbe való utólagos beszerelése; fűtőberendezések üzembe helyezése, javítása és

karbantartása; fűtőkészülékek javítása és karbantartása; klímaberendezések felújítása; klímarendszerek

beüzemelése; klímarendszerek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; klímarendszerek

karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; légcsatorna tisztítási szolgáltatások; légkondicionálási,
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klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások; légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása;

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

vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása;

légkondicionáló berendezések üzembe helyezése; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása

és javítása; légszűrő berendezések javítása; szellőző berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; szellőző-

és porelszívó rendszerek üzembe helyezése; szellőztető berendezések javítása és karbantartása; szellőztető

berendezések üzembe helyezése; szennyvízrendszerek építése; villamossági, elektronikai kivitelezési

 szolgáltatások.

 42    Berendezések és műszerek működésének ellenőrzése; biztonságtechnológiai tesztelési szolgáltatások;

elektromos rendszerek tervezése; gáz-, víz- és szennyvízcsővezetékek műszaki formatervezése és tervezése;

gépek és berendezések ellenőrzése, üzemellenőrzés; integrált áramkörök diagnosztizálásával kapcsolatos mérnöki

szolgáltatások; integrált áramkörökhöz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; légáramlás mérésének szolgáltatásai;

mások energia- és áramigényeihez kapcsolódó technológiai elemzés; mérnöki munkával kapcsolatos mérések,

földmérés; mérnöki szolgáltatások, munkák; mérnöki tervezés; mérnöki tervezés és konzultáció; mérnöki

tervezési szolgáltatások; műszaki felmérések; műszaki mérnöki tevékenység; műszaki tervezés;

szennyvízcsatorna-rendszerek műszaki formatervezése és tervezése; tanácsadási szolgáltatások mérnöki

tervezéssel kapcsolatban; technológiai tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások; tervezési tanácsadás;

 villamosmérnöki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01534

 ( 220 ) 2021.04.15.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 21 01535

 ( 220 ) 2021.04.15.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 21 01543

 ( 220 ) 2021.04.15.

 ( 731 )  RAMIRIS EUROPE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kapás Lilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok,

 nem textilből.

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

 ( 210 ) M 21 01545

 ( 220 ) 2021.04.15.
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 ( 731 )  Agrovena Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Jegesy Ügyvédi Iroda, Kaposvár

 ( 541 ) SULFAGRO Ca kalcium és kén tartalmú EK műtrágya

 ( 511 )  1    Talajjavító adalékok [trágyázás].

 ( 210 ) M 21 01562

 ( 220 ) 2021.04.16.

 ( 731 )  Gyenge Katalin Terézia, Balatonkenese (HU)

 ( 740 )  Molnár András József, Lengyeltóti

 ( 541 ) FREESCUITS

 ( 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,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 21 01563

 ( 220 ) 2021.04.16.

 ( 731 )  Pharma Projekt Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zoltán József, Budapest

 ( 541 ) Hunvitol

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők emberek és állatok

 számára.

 ( 210 ) M 21 01564

 ( 220 ) 2021.04.16.

 ( 731 )  Nemzetközi Befektetési Holding Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 ) Macropolis

 ( 511 )   36    Ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01571

 ( 220 ) 2021.04.19.

 ( 731 )  Szabó Nikolett, Győr (HU)

 Nagy Ferenc, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Bio gombakivonatokat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők.

 ( 210 ) M 21 01574

 ( 220 ) 2021.04.16.

 ( 731 )  Papp Krisztián Sándor, Újfehértó (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ÉTELED AZ ÉLETED

 ( 511 )  29    Feldolgozott dió és diópótló keverékek; feldolgozott mák; feldolgozott hüvelyesek; szárított hüvelyesek;

lencse; kókuszreszelék; feldolgozott magvak; ehető magvak; feldolgozott szójabab táplálkozási használatra;

 szójagranulátum, szójakocka, pörkölt szója; mazsola; kandírozott gyümölcsök.
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 30    Rizs; lisztek; gabonakészítmények; kukoricapehely; rozspehely; zabpehely; búzapehely; hajdinapehely;

zabkorpa; bulgur; kuszkusz; búzacsírák; popcorn/pattogatott kukorica; szezámmagok (fűszerek); feldolgozott

 quinoa; feldolgozott amaránt; vadrizs (elkészítve).

 31    Nyers köles; nyers hajdina; magvak; chiamag; bogyók (friss gyümölcsök); lenmagok; étkezési szezámmag,

 feldolgozatlan.

 ( 210 ) M 21 01575

 ( 220 ) 2021.04.16.

 ( 731 )  Tószegi Zsolt, Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 ) ELYNERT

 ( 511 ) 9    Applikációs szoftver; mobiltelefon-szoftverek; számítógépes szoftverek; szoftvercsomagok; programozható

logikai vezérlők; elektromos áram vezérlésére szolgáló készülékek és berendezések; elektromos és elektronikai

összetevők; elektromos áram vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektrotechnikai

 alkatrészek; elektromos hálózati berendezések; letölthető szoftverek.

 ( 210 ) M 21 01581

 ( 220 ) 2021.04.19.

 ( 731 )  Inno Shape Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh András Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Elektrolízis kozmetikai célokra; injekciós feltöltőkezelések kozmetikai célokra; kozmetikai arc- és

testkezelési szolgáltatások; kozmetikai arckezelés; kozmetikai arckezelési szolgáltatások; kozmetikai célú

bőrbarnítási szolgáltatás [emberi használatra]; kozmetikai elektrolízis; kozmetikai hajkezelés; kozmetikai kezelés;

kozmetikai kezelések; kozmetikai lézeres bőrkezelés; kozmetikai sminkelési szolgáltatások; kozmetikai

szolgáltatások; kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai termékek

felvitele a testre; kozmetikai termékek felvitele az arcra; kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások;

kozmetikai testápoló szolgáltatások; kozmetikai testkezelések; kozmetikai vizsgálat; lábköröm-gomba kozmetikai

lézerkezelése; lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés; seprűvénák kozmetikai lézerkezelése; színelemzés

[kozmetikai szolgáltatások]; visszerek kozmetikai lézerkezelése; terápiás testkezelések; lézeres bőrfeszesítő

szolgáltatások; lézeres bőrfiatalító szolgáltatások; lézeres szőrtelenítési szolgáltatások; orvosi szolgáltatások;

higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére; esztétikai testkezelések; anti-ageing

kezelések; alakformáló kezelések; alakformálás; öregedés elleni kezelések; öregedésgátló kozmetikai kezelések;

esztétikai célú kozmetológiai szolgáltatás; esztétikai célú orvosi szolgáltatás; biostimuláció; bőrápolási

szolgáltatások; bőrápolással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; bőrápoló szalonok; bőrápoló berendezések

 kölcsönzése.

 ( 210 ) M 21 01584

 ( 220 ) 2021.04.19.

 ( 731 )  Rozsos Ákos, Halásztelek (HU)

 ( 740 )  dr. Németh András Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; anyagmozgató kézikocsik; billenős

tehergépkocsik, kamionok; állatszállító járművek; automatikus irányítású járművek; billentőszerkezetekkel

felszerelt járművek; drón; elektromos hajtású járművek; elektromos járművek; elektromos meghajtású járművek;

felvonók [síliftek]; földi járművek és szállítóeszközök; függő szállítóberendezések emberek szállításához;

függőkonvejorok; hibrid járművek; járművek részei és szerelvényei; kabinok kötélpályás szállító
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berendezésekhez; katonai célokra kialakított járművek; katonai járművek; katonai járművek szállításhoz; katonai

szállítójárművek; kerekes járművek; készlet formájában árusított járművek; kétéltű járművek; kötélpályás szállító

berendezések; kötélpályás szállítóberendezések és készülékek; külső rakományszállítók járművekhez; légi- és

űrjárművek; légpárnás hajók; légpárnás járművek; mozgássérültek számára kialakított járművek; önjáró

elektromos jármű; önjáró szállítóeszközök; önjáró rakodójárművek; önrakodó járművek; önvezető járművek;

rakétameghajtású járművek; rakodószerkezetekkel felszerelt járművek; serleges rakodóval felszerelt járművek;

síliftek, sífelvonók; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök, járművek; szélhajtású járművek;

személyzet nélküli járművek; személyzet nélküli szállító járművek; teheráru-szállító járművek; utasszállító

gépjárművek; utasszállító járművek; vízben használatos járművek; vízi járművek, úszó járművek; vízijárművek;

ablaktörlők, szélvédőtörlők [járműalkatrészek]; ablaktörlők, szélvédőtörlők gépkocsikhoz; ablaktörlők,

szélvédőtörlők; abroncskarimák járművekhez; abroncstüskék, abroncsszegek; árbocok hajókhoz, csónakokhoz;

autogirók; belső gumiabroncstömlők; biztonsági csecsemő- és gyermekülések járművekhez; biztonsági

gyermekülések járművekhez; biztonsági hevederek, hámok biztonsági gyermekülésekhez [járművekhez];

biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez; borítások járművek kormánykerekeire; civil drónok; csomagtartók

járművekhez; járművekhez csatolható, erősíthető csomagtartók; csónakdaruk; csúszásgátlók járműabroncsokhoz;

csúszásgátló láncok; csúszásgátló láncok gépkocsik kerekeihez; csúszásgátló láncok járműabroncsokhoz;

csúszásgátló láncok járművek kerekeihez; dekoratív dísztárcsák járművekhez; dekoratív jármű dísztárcsák;

dísztárcsák; egyensúlyozós egykerekű elektromos rollerek; egyensúlyozós elektromos rollerek; lábbal hajtható

rollerek [járművek]; pedálos rollerek; elektromos emelőfalak [szárazföldi járművek részei]; elektromos hajtású

szárazföldi járművek; elektromos járművek szárazföldi használatra; elektromos teherautók [járművek];

elektromos traktorok [járművek]; elektromos járművek légi használatra; elektromos meghajtású légi járművek;

elektromos járművek vízi használatra; elektromos meghajtású vízi járművek; elektromos cigarettagyújtók

szárazföldi járművekhez; elektromos kerékpárok; elektromos rásegítéses kerékpárok [pedelec]; összecsukható

elektromos kerékpárok; szélvédő takaró ponyvák elektromos kerékpárokhoz; ellensúlyok járművek kerekeihez;

erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez; evezők, evezőlapátok; evezőlapátok; kajak evezőlapátok; evezővillák;

farevezők; fejtámaszok járműülésekhez; fékbetétek; fékbetétek (jármű -); fékbetétek járművekhez; jármű

fékbetétek; elektronikus fékek járművekhez; fékek járművekhez; kúpos fékek szárazföldi járművekhez; fékek

[kerékpárok részei]; fékek gépkocsikhoz; fékek kerékpárokhoz; fékek szárazföldi járművekhez; fékpofák

gépkocsikhoz; fékpofák járművekhez; fékpofák [kerékpárok részei]; fékpofák szárazföldi járművekhez;

féktárcsák; féktárcsák [motorkerékpárok részei]; féktárcsák motorkerékpárokhoz; féktárcsák szárazföldi

járművekhez; féktárcsák, tárcsafékek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; jármű

felfüggesztés részét képező lengéscsillapító rugók; jármű felfüggesztés részét képező lengéscsillapítók; rugók

jármű felfüggesztési rendszerekhez; rugók járművek felfüggesztési egységeihez; légrugós felfüggesztés

vezetőülés és vezetőfülke rugózásához; fényszóró-törlők; törlők autók fényszóróihoz; billenő fogaskerekek

szárazföldi járművekhez; előtét-fogaskerekek szárazföldi járművekhez; fogaskerekek [kerékpárok alkatrészei];

fogaskerekek kerékpárokhoz; fogaskerekek szárazföldi járművekhez; fogaskerekek szárazföldi járművek

motorjaihoz; szárazföldi jármű fogaskerekek; fordulatszám-csökkentő áttételek szárazföldi járművekhez;

forgattyúházak gépjárművek alkatrészeihez (nem motorjaihoz); forgóvázak vasúti kocsikhoz; vasúti forgóvázak;

furgonok; furgonok [járművek]; futófelületek járművekhez [szíjgörgők]; futófelületek abroncs újrafutózáshoz;

futófelületek az építőiparban használt járművek abroncsainak újrafutózásához; futófelületek építőipari járművek

abroncsainak újrafutózásához; futófelületek erdészeti járművek abroncsainak újrafutózásához; futófelületek

gumiabroncsok újrafutózásához; gumi futófelületek gumiabroncsokhoz; gumiabroncs futófelületek;

gépkocsialvázak; elektromos gépkocsik; gépkocsik; gépkocsik szárazföldi szállításhoz; lenyitható gépkocsitetők;

utasszállító gépkocsik; kormánykerekek gépkocsikhoz; ajtókilincsek gépkocsikhoz; automatikus sebességváltók

gépkocsikhoz; biztonsági hámok, hevederek gépkocsi ülésekhez; biztonsági övek gépkocsikhoz; csomagtartók

gépkocsikhoz; esernyőtartók gépkocsikhoz; fék szegmensek gépkocsikhoz; fékbetétek gépkocsikhoz;

felfüggesztési rendszerek gépkocsikhoz; formázott kormánykerék-borítások gépkocsikhoz; gépkocsi ablakok;

gépkocsi ajtók; gépkocsi karosszériák; gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsi lökhárítók; gépkocsi műszerfalak;
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gépkocsi szélvédők; gépkocsik és szerkezeti elemeik; gépkocsikhoz való tetőcsomagtartók; gépkocsikhoz való

tetőcsomagtartó dobozok, tetőboxok; gépkocsiülések; hajtóláncok gépkocsikhoz; hamutartók gépkocsikhoz;

kartámaszok gépkocsiülésekhez; küllők gépkocsikhoz; láncok gépkocsikhoz; lengéscsillapító rugók

gépkocsikhoz; lengéscsillapítók gépkocsikhoz; leszerelhető, lenyitható gépkocsitetők; napellenzők gépkocsikba;

nyomatékváltók gépkocsikhoz; pohártartók gépkocsikhoz; rögzítők gépkocsirészek gépkocsi-karosszériához való

rögzítésére; sebességváltók gépkocsikhoz; síléctartók gépkocsikhoz; spoilerek, légterelő szárnyak gépkocsikhoz;

szélvédők gépkocsikhoz; szivargyújtók gépkocsikba; tengelykapcsoló mechanizmusok gépkocsikhoz; torziós

rudak gépkocsikhoz; biztonsági gyermekülések gépkocsikba; légzsákok [biztonsági felszerelések gépkocsikba];

lopásgátló eszközök gépkocsikhoz; lopásgátló zárak gépkocsik kormánykerekére; gumiabroncsok gépkocsikhoz;

kerékagyak gépkocsikhoz; golfautók [járművek]; belső tömlők járműkerekek gumiabroncsaihoz; belső tömlők

motorkerékpárok gumiabroncsaihoz; belső tömlők [repülőgépek gumiabroncsaihoz]; csúszásgátló textil huzatok

gumiabroncsokhoz; foltok gumiabroncsokhoz; foltozó anyagok gumiabroncsokhoz; foltozóanyagok gumiabroncs

belsőkhöz; futózott gumiabroncsok; gumi futófelület-mintázatok gumiabroncsok újrafutózásához; gumi

futófelület-mintázatok újrahasznosított gumiabroncsok újrafutózásához; gumiabroncs belsők; gumiabroncs

foltozó tapaszok; gumiabroncs huzatok; gumiabroncs-javító felszerelések; gumiabroncs köpenyek; gumiabroncs

rögzítők; gumiabroncs szelepek; gumiabroncsbelsők erdészeti járművekhez; gumiabroncsbelsők

járműkerekekhez; gumiabroncsjavító anyagok; gumiabroncsok, abroncsgumik; gumiabroncsok buszokhoz;

gumiabroncsok erdészeti járművek kerekeihez; gumiabroncsok és abroncstömlők motorkerékpárokhoz;

gumiabroncsok gépjárművekhez; gumiabroncsok hóekékhez; gumiabroncsok járműkerekekhez; gumiabroncsok

járművekhez; gumiabroncsok kerekesszékekhez; gumiabroncsok kerékpárokhoz; gumiabroncsok kereskedelmi

járművekhez; gumiabroncsok kétkerekű járművekhez; gumiabroncsok légi járművekhez; gumiabroncsok

mezőgazdasági járművekhez; gumiabroncsok motorkerékpárokhoz; gumiabroncsok motoros járművek

kerekeihez; gumiabroncsok szárazföldi járművekhez; gumiabroncsok tehergépkocsikhoz; gyűrűk gumiabroncsok

újrafutózásához; javító felszerelések gumiabroncstömlőkhöz; javító felszerelések gumiabroncsbelsőkhöz; kézi

pumpák járművek gumiabroncsainak felfújásához; lábpumpák járművek gumiabroncsainak felfújásához; pumpák

gumiabroncsok felfújásához; szárazföldi járművekhez használatos gumiabroncsok; tapadásnövelők

gumiabroncsokhoz; tapaszok, sallerfoltok gumiabroncs belsőkhöz; tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz;

tömör gumiabroncsok járművek kerekeihez; tömör gumiabroncsok járműkerekekhez; tüskés gumiabroncsok

járművekhez; tüskés gumiabroncsok járművek tapadásának elősegítésére hóban; tüskés gumiabroncsok járművek

tapadásának elősegítésére jeges körülmények között; újrafutózott gumiabroncsok; kerekek, gumiabroncsok és

lánctalpak; kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; gumibelsők; gumibelsők kerékpárokhoz;

rugalmas hab gumibelsők; aknaszedők [hajók]; egyárbocos hajók; hajók; kábelfektető hajók; motoros

hajók/kisebb hajók; motoros vitorlás hajók, motoros vitorlások; összeszerelhető formában árusított csónakok,

hajók; part menti hajók; szabadidős hajók, csónakok; utasszállító hajók; vitorlás csónakok, hajók; vízi járművek

[csónakok és hajók]; hajókon használatos acél nyílásfedelek; ablakzárak tengeri hajók ablakaihoz; alakra formált,

vízhatlan ponyvák csónakokhoz, hajókhoz; alsó vitorlarudak hajókhoz; árbóclábak hajókhoz; automatikus

kormányművek hajókhoz; csavarlapát-védők hajókhoz; csavartengelyek hajókhoz; elektromos kormányművek

[hajókhoz]; formára alakított huzatok csónakokhoz, hajókhoz; hajó kormányszerkezetek [nem automata]; hajó

ütközőpárna; hajóablakok, ökörszemablakok; hajóárbocok; hajóbordák; hajócsavarok; hajócsavarok

csónakokhoz; hajócsavarok járművekhez; hajócsavarok [propellerek] csónakokhoz, hajókhoz; hajócsavarok

tengerjáró hajókhoz; hajócsavarok vízi járművekhez; hajók kikötőbikái; hajók mozgásának csökkentésére

szolgáló stabilizátorok; hajókémények; hajótestek; hajótestek, csónaktestek; hordszárnyak hajókhoz; kikötőbikák

[hajózás]; kitámasztó ékek hajókhoz, csónakokhoz; kormánylapátok hajókhoz; kormányállások tengeri hajókhoz;

kormányművek hajókhoz; kormányrudak hajókhoz; kormányszerkezetek hajókhoz [nem automata]; kötél által

okozott kopás elleni védőprofilok hajókhoz; méretre készült védőponyvák hajókhoz és tengeri járművekhez;

nyílásfedelek, mint hajók szerkezeti alkatrészei; ökörszemablakok [hajókhoz]; sólyák, lejtők hajóknak; súrlódó

sínek tengeri hajókhoz; szerkezeti részek, részegységek csónakokhoz, hajókhoz; szétkapcsolók, kioldók

hajókhoz; tengeri hajók árbocai; üléspárnák csónakok, hajók üléseihez; ütközőbóják hajókhoz; ütközőpárnák
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hajókhoz; védőtetők csónakokhoz, hajókhoz; víztartályok hajókhoz [hajók szerkezeti elemei]; gőzüzemű

kormányművek hajókhoz; hajtórudak szárazföldi járművekhez, nem motoralkatrészek; barázdált szárú betétek

[szárazföldi járművek fogaskerék-hajtóműveinek alkatrészei]; csúszó tengelybordák [szárazföldi járművek

fogaskerék-hajtóműveinek alkatrészei]; erőátviteli szíjak szárazföldi járművek hajtóműveihez; fogaskerék

hajtóművek szárazföldi járművekhez; gépjárművek automata bütykös hajtómű rendszerei; gyorsító hajtóművek

szárazföldi járművekhez; hajtófogaskerekek, fogazott hajtótengelyek járművekhez; hajtóláncok [kerékpárok

részei]; hajtóláncok szárazföldi járművek motorjaihoz; hajtóláncok szárazföldi járművekhez; hajtóláncvédők

kétkerekű gépjárművekhez; hajtómű egységek erőátvitelhez szárazföldi járművekben; hajtómű egységek

szárazföldi járművekhez; hajtómű felső fedelek szárazföldi járművekhez; hajtóművek járművekhez; hajtóművek

szárazföldi járművekhez; hajtóművek [szárazföldi járművek részei]; hajtószíjak szárazföldi járművek

meghajtásához; hajtószíjak szárazföldi járművek hajtóműveihez; hajtószíjak szárazföldi járművekhez;

hajtótengelyek, kardántengelyek szárazföldi járművekhez; irányváltó hajtóművek [szárazföldi járművekhez];

kerékpár hajtókarok; mechanikus hajtóművek, fogaskerékművek szárazföldi járművekhez; motorkerékpárok

hajtóláncai; szögletes tengelybordák [szárazföldi járművek fogaskerék-hajtóműveinek alkatrészei]; belső égésű

motorokkal hajtott mozdonyok; belső égésű motorokkal hajtott vasúti kocsik; emberi erővel hajtott targoncák és

kézikocsik; hajtókocsik; lábbal hajtott szánok; pedállal hajtott szárazföldi járművek; hálófülkék járművekhez;

háromkerekű áruszállító kerékpárok; helikopterek; rotorlapátok helikopterekhez; szerkezeti részek, részegységek

helikopterekhez; védőburkolatos farokrotorok helikopterekhez; beépített csillapítóval rendelkező hidraulikus

tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez; gépjárművek hidraulikus áramkörei; hidraulikus abroncsfékek;

hidraulikus abroncsfékek kerékpárokhoz; hidraulikus áttételek szárazföldi járművekhez; hidraulikus erőátviteli

egységek szárazföldi járművekhez; hidraulikus kuplungok, tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez;

hidraulikus tárcsafékek; hidraulikus tárcsafékek kerékpárokhoz; hidraulikus tengelykapcsolók szárazföldi

járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművek hidraulikus erőátviteléhez; forgó hidraulikus csillapítók

járművekhez; forgó hidraulikus lengéscsillapítók járművekhez; hidraulikus áramkörök járművekhez; hidraulikus

féknyomás-szabályozók járművekhez; hidraulikus szervoszelepek, mint járművek hidraulikus rendszereinek

alkatrészei; hidraulikus vezérlőrendszerek járművekhez; hidraulikus szervoszelepek, mint járművek

fékrendszereinek alkatrészei; járművek hidraulikus csatlakozói; hidroplánok, vízi repülőgépek; hintók

karosszériájának alkatrészei; hintók, kocsik tetői; hintók, lovaskocsik; hintók, szekerek szállításhoz;

hőlégballonok; hűtőjárművek; irányjelzők járművekhez; irányjelzők kerékpárokhoz; irányjelzők szárazföldi

járművekhez; irányjelzők autókhoz; jachtok; motoros jachtok; kormányösszekötők jachtokhoz; automotív

járművek; csuklós járművek; építőipari járművek szállítási célokra; futókerékpárok [járművek]; hulladékgyűjtő

járművek; ipari járművek; ipari szárazföldi járművek; járőr járművek, segélykocsik; kereskedelmi járművek;

kétkerekű járművek; kötöttpályás járművek; közúti járművek [szállításhoz]; lakóautók [rekreációs járművek];

lakóautók [szabadidős járművek]; lakótérrel felszerelt járművek; lánctalpas járművek; locsolókocsik [járművek];

nem motoros robogók [járművek]; önműködő forgácsszóró, zúzalékszóró járművek; önjáró szárazföldi járművek;

országúti segítségnyújtó járművek; páncélozott járművek; páncélozott szárazföldi járművek; pótkocsik, utánfutók

[járművek]; rakományok billentésére használt járművek; repülőgép-vontató járművek; robogók [járművek]; sínen

közlekedő járművek; sportcélú járművek; szánok [járművek]; szárazföldi, földi járművek; szárazföldi

helyváltoztató eszközök, járművek; szárazföldi járművek; szárazföldi közlekedésre szolgáló járművek;

szárazföldön használatos járművek; tartálykocsik [szárazföldi járművek]; távirányítású járművek; távirányítós

járművek, nem játékszerek; távvezérelt szárazföldi járművek; teherszállító járművek; terepjáró járművek;

traktorral húzott szárazföldi járművek; trélerek (járművek); utánfutók, pótkocsik szárazföldi járművekhez; vasúti

járművek; vasúti közlekedési járművek; vontatott járművek; antisztatikus csíkok járművekhez; belső tömlők

járművek abroncsaihoz; belső tömlők járművek kerekeihez; belső tömlők [kétkerekű motoros járművekhez vagy

kerékpárokhoz]; csúszásgátló szegecsek járművek abroncsaihoz; csúszásgátló tüskék járműabroncsokhoz; díszes

kerékborítások járművekhez; dörzskerekek szárazföldi járművekhez; járműablakok; járműalvázak;

járműkarosszéria részei; járműkarosszéria szerelvények; járműkarosszériák aerodinamikus tartozékai;

járműkarosszériák alsó része, járműalvázak; járműkarosszériák részét képező napellenzők; szigetelt
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járműkarosszériák; szigetelt járműkarosszéria-panelek; védőszalagok járműkarosszériákhoz; járműkárpitok;

járműlépcsők, fellépők, hágcsók; bőrkárpitok járműülésekhez; járműülés kárpitok; járműülés alrendszerek;

járműülések; járműülések fából; laza, alakra formált üléshuzatok járműülésekhez; védőhuzatok járműülésekhez

[alakra formált]; védőhuzatok járműülésekhez [rögzített]; járművek kerékküllői; kerékküllők autókhoz;

kerékküllők járművekhez; fém lökhárítóvédők járművekhez; járművek lökhárítói; lökhárítók járművekhez;

lökhárítók ütközői járművekhez; lökhárítók vasúti kocsiállományhoz; kamerás drónok; kézbesítő drónok;

áruszállító drónok; katonai célú drónok; katapultülések járművekhez; katapultülések [pilóta]; katapultülések

repülőgépekbe; karimák, illesztőperemek vasúti kerekekhez; kenuevezők; kenuk; kerékpár kerékagyak;

kerékagyak kerékpárokhoz; kerékagyak járművekhez [motorkerékpárokhoz]; kerékagyak járművekhez;

kerékagyak; jármű kerékagyak; kerékagy gyűrűk; kerekek [szárazföldi járművek részei]; kerekek szárazföldi

járművekhez; szabadonfutó kerekek szárazföldi járművekhez; áruszállító kerékpárok; borítások

kerékpárnyergekhez; borítások kerékpárok kormányfogantyúihoz; csomagtartó táskák kerékpárokhoz;

csomagtartók kerékpárokhoz; első váltók [kerékpár]; első villa csatlakozók [kerékpárok alkatrészei]; első villák

kerékpárokhoz; fékkábelek kerékpárokhoz; fékkarok kerékpárokhoz; felfüggesztési rendszerek kerékpárokhoz;

forgó kormányfogantyúk kerékpárokhoz; formára szabott kerékpárhuzatok; görgősláncok kerékpárokhoz;

gyermekülések kerékpárokhoz; hajtásláncok [kerékpárok részei]; hajtásláncok kerékpárokhoz; hátsó

sebességváltók [kerékpár]; huzatok kerékpárok pedáljaihoz; járműveken használható kerékpárszállítók; kerékpár

állványok részei; kerékpár kitámasztók; kerékpár kitámasztók, stenderek; kerékpár klipszek; kerékpár

nyeregcsövek; kerékpár nyergek; kerékpár pótkerekek [tanuláshoz]; kerékpár sárvédők; kerékpár támaszok;

kerékpár táskák; kerékpár tengelyek; kerékpárcsengők; kerékpárfékek; kerékpárkormányok; kerékpárláncok;

kerékpárok irányjelzői; kerékpáros táskák; kerékpáros táskák, biciklis táskák; kerékpárpedálok; kerékpárra

szerelhető csomagtartók; kerékpárszállító eszközök járművekhez; kerékpártartó állványok részei; kerékpártartók;

kerékpártartók és -szállítók; kerékpártartók járművekhez; kerékpártartók szállításhoz; kerékpárülés-huzatok;

kerékpárvázak; kitámasztókerekek kerékpárokhoz; klipszek kerékpárokhoz; kormánymarkolatok kerékpárokhoz;

kormányok [kerékpárok részei]; kormányrudak kerékpárokhoz; kormányszárak [kerékpárok alkatrészei];

kormányvégek [kerékpárok részei]; kormányvégek kerékpárokhoz; kosarak kerékpárokhoz; kulacstartók

kerékpárokhoz; küllővédők kerékpárokhoz; láncgyűrűk kerékpárokhoz; láncok [kerékpárok részei]; láncok

kerékpárokhoz; láncvédők kerékpárokhoz; lengéscsillapítók kerékpárokhoz; markolatok kerékpár-fékkarokra;

nyereghuzatok kerékpárokhoz; nyeregtakarók kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; nyeregtáskák

kerékpárokhoz; nyergek kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; palacktartók kerékpárokhoz; pótkerekek

kerékpárokhoz; sárhányók kétkerekű gépjárművekhez vagy kerékpárokhoz; sebességváltók kerékpárokhoz;

sebességváltók [kerékpárok részei]; szerkezeti részek, részegységek kerékpárokhoz; táskák [kosarak]

kerékpárokhoz; telikerekek [kerékpárok részei]; ülések gyermek kerékpárokhoz; ülések kerékpárokhoz; váltók

kerékpárokhoz; vázak kerékpár-csomagtartókhoz; villák [kerékpárok alkatrészei]; villanyak burkolatok

[kerékpárok részei]; abroncskarimák kerékpárok kerekeihez; abroncsok gyermek kerékpárokhoz; belső nélküli

abroncsok kerékpárokhoz; belső tömlők kerékpárokhoz; defektjavító felszerelések kerékpárabroncsokhoz;

gumitömlők [kerékpárokhoz]; kerekek kerékpárokhoz; kerékpár abroncsok felfújására szolgáló pumpák,

levegőpumpák; kerékpár abroncsok, gumik; kerékpár küllők; kerékpárabroncs-karimák; kerékpárkerekek,

biciklikerekek; kerékpárok részét képező kerekek; kerékpárpumpák; küllők kerékpár kerekekhez; küllők

kerékpárokhoz; légszivattyúk kétkerekű gépjárművekhez vagy kerékpárokhoz; pumpák kerékpárabroncsok

felfújásához; szabadonfutó kerekek kerékpárokhoz; kétéltű repülőgépek; kétkerekű gépjárművek; kétkerekű

kézikocsik; kétkerekű kocsik, taligák; elektromos motorok kétkerekű járművekhez; motoros szánok; motoros

szánok szállításhoz; szánok, szánkók; kuplungok szárazföldi járművekhez; lakóautók; lakókocsik; láncok

motorkerékpárokhoz; láncok szárazföldi járművek meghajtásához; légdeszkák; léghajók [kormányozható];

kerekek légi járművekhez; légi járművek leszálló kerekei; fékező ernyők légi járművekhez; riasztórendszerek légi

járművekhez; távriasztók légi járművekhez; fékek légi járművekhez; héjszerkezetek légi járművekhez; indító,

kilövő szerkezetek légi járművekhez; légcsavarok, propellerek légi járművekhez; kiegyenlítő hengerek légi

járművek fékrendszereihez; spoilerek, légterelő szárnyak légi járművekhez; szárnyak légi járművekhez;
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szárnyszelvények légi járművekhez; üléspárnák légi járművek üléseihez; üveglapok légi járművekhez;

lovaskocsik; motokrossz motorkerékpárok; motorizált egykerekű kerékpárok; motorizált szárazföldi kordék;

motorkerékpárok; motoros és nem motoros robogók személyszállításhoz; motoros ételhordó kocsik; motoros

kerékpárok; motoros golfkocsik; motoros poggyászkocsik; motoros robogók; motorosszánok; motorral és

számítógépes vezérléssel ellátott golfkocsik; motortriciklik; nem motoros ételkocsik; nem motoros, összecsukható

poggyászkocsik; quadok [négykerekű motorok]; csónakok, motorcsónakok vízisíeléshez; motorcsónakok;

sugárhajtású motorcsónakok; vízsugár hajtású motorcsónakok; méretre szabott védőhuzatok motoros

golfkocsikhoz; utasháttámlák motorkerékpárokhoz; állványok, támaszok motorkerékpárokhoz; csomagtartó

táskák motorkerékpárokhoz; csomagtartók motorkerékpárokhoz; elektromos sebességváltó berendezések

szárazföldi járművek motorjaihoz; első távtartók [motorkerékpárok részei]; fékbovdenek [motorkerékpárhoz];

féknyergek [motorkerékpárokhoz]; fékpedálok [motorkerékpárok részei]; fényszórótartók [motorkerékpárok

alkatrészei]; fogantyúk motorkerékpárokhoz; fogaskerék-motorok szárazföldi járművekhez; földi járművek

hajtásláncai, beleértve a motorokat; forgattyúházak, karterek szárazföldi járművek alkatrészeihez, nem

motorjaihoz; forgó kormányfogantyúk motorkerékpárokhoz; görgősláncok motorkerékpárokhoz; járművek

motorháztetőire erősíthető csomagtartók; karterek szárazföldi járművekhez, kivéve motorjaihoz;

kormányfogantyúk [motorkerékpárok részei]; kormányok [motorkerékpárok részei]; kormányrúd

lengéscsillapítók [motorkerékpárok alkatrészei]; kormányszalag motorkerékpárokhoz; lábtartók

motorkerékpárokhoz; lánckerekek motorkerékpárokhoz; lengéscsillapítók motorkerékpárokhoz; lengőkarok

motorkerékpárokhoz; lenyitható motoros platók, csomagtérajtók tehergépkocsikhoz; méretre készült ponyvák

motorkerékpárokhoz; motorfelfüggesztések szárazföldi járművekhez; motorházfedelek; motorházfedelek

szárazföldi járművek motorjaihoz; motorháztető lezáró tűk; motorháztető-tűk járművekhez; motorháztető védők,

mint járművek szerkezeti alkatrészei; motorháztetőre erősített csomagtartók; motorkerékpár kitámasztók;

motorkerékpár-kormányok; motorkerékpár nyereghuzatok; motorkerékpár-oldalkocsik; motorkerékpárokhoz

kialakított táskák; motorkerékpárokhoz való sárhányók; motoros táskák, nyeregtáskák; műszerfalak

[motorkerékpárok részei]; nyergek motorkerékpárokhoz; oldaltámaszok motorkerékpárokhoz; pedálok

motorkerékpárokhoz; sebességváltó karok [motorkerékpárok részei]; szabályozó kormánykarok

[motorkerékpárok részei]; szárazföldi járművek sebességváltóinak részét képező olajteknők, motorteknők;

szerkezeti részek motorkerékpárokhoz; tárcsafék zárak motorkerékpárokhoz; tengelykapcsoló-bowdenek

[motorkerékpárok részei]; vázak motorkerékpárokhoz; villa porvédők [motorkerékpárok alkatrészei];

kerékabroncsok motorkerékpárokhoz; kerekek motorkerékpárokhoz; küllők motorkerékpárokhoz; lánckerekek

motorkerékpár meghajtókhoz; légpumpák motorkerékpárokhoz; oldalkocsik; belülre rögzíthető visszapillantó

tükrök; kívülre rögzíthető visszapillantó tükrök; oldalsó visszapillantó tükrök járművekhez; visszapillantó tükrök;

visszapillantó tükrök [járműalkatrészek]; visszapillantó tükrök járművekhez; önvezető autók; önvezető [autonóm]

gépjárművek; autók pótkerék tartói; pótkerék takarók; pótkerekek járművekhez; pótkeréktartók járművekhez;

ablakok utánfutókhoz, pótkocsikhoz; alakra formált, vízhatlan ponyvák közúti pótkocsikhoz; félpótkocsik,

nyerges pótkocsik; hűtött utánfutók, pótkocsik; nem elektromos tengelykapcsolók pótkocsikhoz; országúti

pótkocsik, utánfutók; pótkocsi tengelyek; pótkocsik, utánfutók; pótkocsik, utánfutók benzinszállító

tartálykocsikhoz; utánfutó alvázak, pótkocsi alvázak járművekhez; vasúti forgózsámolyok utánfutók, pótkocsik

vasúton történő szállításához; vonószerkezetek pótkocsikhoz; raktértetők pótkocsikhoz, utánfutókhoz;

rakományszállító pótkocsik; elektromos egykerekű robogók; elektromos hajtású robogók; elektromos

működtetésű robogók; elektromos robogók; motoros robogók mozgássérültek és mozgáskorlátozottak részére;

robogók; robogók mozgáskorlátozottaknak; robogók [szállításhoz]; robogókhoz kialakított kosarak; vízi robogók;

sárhányók; sárhányók [szárazföldi járművek részei]; sárhányók teherautókhoz; sebességváltók, áttételek

szárazföldi járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez; siklók; spoilerek, légterelő szárnyak

járművekhez; spoilerek, légterelő szárnyak vízi járművekhez; spoilerek, légterelő szárnyak szárazföldi

járművekhez; légterelők járművekhez; légterelők autóablakokhoz; járművek légterelői; sportkocsik; szelepek

járműabroncsokhoz; szélvédők [szárazföldi járművek részei]; szélvédők járművekhez; szélvédők; szélvédők

szárazföldi járművekhez; szilárd abroncsok gépjárműkerekekhez; takarítókocsik; tanksapkák járművek
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tankjaihoz; tanksapkák járművek üzemanyagtartályaihoz; tanksapkák szárazföldi járművekhez; távirányítású

járművek víz alatti vizsgálatokhoz; tenger alatti távirányítású járművek; autóbuszok; távolsági autóbuszok;

állványokkal felszerelt tehergépkocsik; gokartszállító tehergépkocsik; ipari tehergépkocsik; könnyű

tehergépkocsik; tehergépkocsik szállításhoz; tehergépkocsik, teherautók, kamionok; vontató tehergépkocsik;

utánfutók tehergépkocsikhoz; billenőtestek tehergépkocsikhoz; billentőszerkezetek [tehergépkocsik és vagonok

részei]; tengelycsapok; tengelyek járművekhez; tengelyek szárazföldi járművekhez; hajlékony tengelyek

szárazföldi járművekhez; csapok, tengelyek szárazföldi járművekhez; terepjáró láncok járművek kerekeihez;

tolatásjelző hangriasztók járművekhez; tolatásjelző jeladók járművekhez; tolatásjelzők járművekhez; ultrahangos

tolatásjelző jeladók járművekhez; tolószékek kisállatok számára; belső tömlők [gépjárművek abroncsaihoz];

öntapadó gumifoltok tömlők vagy abroncsok javításához; kocsik tömlőkhöz; taligák kerti tömlőkhöz;

tömlőkocsik; triciklik; triciklikre adaptált nyeregtáskák; hidraulikus turbinák szárazföldi járművekhez; turbinák

szárazföldi járművekhez; nyílásfedelek, mint uszályok szerkezeti alkatrészei; uszályok; ülőliftek; ülős felvonók;

ajtók vasúti kocsikhoz; alakra formált, vízhatlan ponyvák vasúti kocsikhoz; alvázak vasúti kocsikhoz;

kocsiszekrények vasúti kocsikhoz; üveglapok vasúti járművekhez; méretre alakított nyílásfedél-borítások vasúti

kocsikhoz a víz és a pára bejutásának megakadályozására; ülések vasúti kocsikba; vasúti kapcsolószerkezetek,

tengelykapcsolók; vasúti kocsik kocsiszekrényei; egysínű vasúti kocsik; elektromos vasúti kocsik; földalatti

vasúti kocsik, metrókocsik; személyvagonok [vasúti járművek]; távvezérelt vasúti járművek; utasszállító vasúti

kocsik; vasúti hálókocsik; vasúti hűtőkocsik; vasúti kocsik, személyvagonok; vasúti személykocsik,

személyvagonok; vasúti közlekedésre szolgáló járművek; vasúti teherkocsik; vasúti utasszállító kocsik; vasúti

vagonok; konténerszállító vasúti kocsik, vagonok; vasúti étkezőkocsik; vasúti kocsik; kerekek versenyautókhoz;

 motorok versenyautókhoz; versenyautók; légi és űrjárművek részei és szerelvényei; űrjárművek.

 25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; alsóruházat, fehérneműk; alsóruházat kisbabáknak; bodyk [alsóruházat];

kombinék [alsóruházat]; izzadságfelszívó alsóruházat; női alsóruházat, fehérnemű; thermo alsóruházat;

alvómaszkok; ascot nyakkendők; ascotok (nyakkendők); atlétatrikók; ballonkabátok; ballonkabátok [ruházat];

ballonkabátok [trench coat]; bandana kendők; beépített led-eket tartalmazó ruházat; bokszer alsónadrágok,

bokszeralsók; alsónadrágok, bugyik; bugyik; francia bugyik; hosszú szárú bugyik; leszorító bugyik,

rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk]; bundák, szőrmék [ruházat]; bundák, szőrmekabátok; cilinderek,

kürtőkalapok; cipő felsőrészek; cipőfelsőrészek; cipőorrok; cipőorr; cipősarkak; cipőtalpak; csősálak; csuklyák,

kapucnik [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fátylak [ruházat]; fejdíszek

[fátylak]; fejkendő; fejkendők; fejre való sálak, fejkendők; textil fejkendők; vállkendők és fejkendők; divatos

kalapok, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; férfi felsőruházat; fiú felsőruházat; gyermek felsőruházat;

időjárásálló felsőruházat; kerékpáros felsőruházat; női felsőruházat; vízhatlan felsőruházat; lányka felsőruházat;

kezeslábasok [felsőruházat]; csecsemő felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; futballcipők; fülvédők [ruházat];

fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; kapucnis fürdőköpenyek; férfi és női fürdőruhák és

fürdőnadrágok; férfi fürdőnadrágok; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőnadrágok, úszónadrágok; egyberészes

fürdőruhák [hurkolt/ kötöttáruk]; fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák,

úszódresszek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; női fürdőruhák; úszódressz, fürdőruha; úszónadrágok,

fürdőnadrágok; fürdőpapucsok; fürdőszandálok, fürdőcipők; fürdőruhákhoz való betoldások [ruházati cikkek

részei]; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok; gallérok [ruházat]; alsónemű és hálóruházat; hálóing; hálóingek;

hálóingek, babydollok; hálókabátok; hálóköntösök, pongyolák; hálóruhák; hálóruhák, alváshoz használt ruhák;

hálóruhák kismamáknak; hálózoknik; japán hálóköntösök [nemaki]; kombinék, hálóingek [chemise]; neglizsék,

hálóköntösök; hálós jelzőtrikók; hálósapkák; gyapjú harisnyanadrágok; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák;

harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; izzadságfelszívó harisnyák; lábfej nélküli

harisnyanadrágok; menyasszonyi harisnyatartók; zoknik és harisnyák; harisnyákhoz való betoldások [ruházati

cikkek részei]; harisnyanadrágokhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; sarokerősítés harisnyákhoz;

horgászmellények; hímzett ruhadarabok; nadrágok; ingek; jelmezek; férfi kabátok; férfi és női dzsekik, kabátok,

nadrágok, mellények; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; düftin kabátok; báránybőr kabátok; estélyi, alkalmi

kabátok; hosszú kabátok; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kötött dzsekik, kabátok; pufi kabátok, dzsekik;
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snowboard dzsekik, kabátok; szafari kabátok; szőrmebéléses kabátok; ujjas dzsekik, kabátok; ujjatlan dzsekik,

kabátok; ujjatlan kabátok, köpenyek; fejfedők [kalapáruk]; kalapáruk; kamáslik [lábszárvédők]; kemény

ingmellek, plasztronok; alsórészek [ruházat]; arcmaszkok [ruházat]; atlétikai ruházat; bőrövek [ruházat]; chaps

nadrág (ruházat); esőálló ruházat; estélyi ruházat; férfi, női és gyermek ruházat; férfi ruházat; fiú ruházat;

gabardin ruházat; hagyományos japán ruházat; hajszalagok [ruházat]; háromrészes öltönyök [ruházat]; hőszigetelt

ruházat; időjárásálló ruházat; jégtáncos ruházat; játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek];

karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; karmelegítők [ruházat]; kasmír ruházat; kendők [ruházat]; kerékpáros

ruházat; kész bélések [ruházat részei]; kesztyű, mint ruházat; kesztyűk [ruházat]; kézelők [ruházat]; kézmelegítők

[ruházat]; khakiszínű nadrág [ruházat]; kisgyermek ruházat; kismama ruházat; kismamaövek [ruházat]; körsálak

[ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; kötények [ruházat]; latex ruházat; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények

[ruházat]; műbőr ruházat; muffok [ruházat]; népviseletek [ruházat]; nyakpántok [ruházati cikkek részei];

nyaksálak [ruházat]; öltözékek a ruházat védelmére; orárion [egyházi ruházat]; övek [ruházat]; parti kalapok

[ruházat]; otthoni ruházat; pelenkanadrágok [ruházat]; pénztartó övek [ruházat]; pufi dzsekik [ruházat]; rash guard

felső ruházat; rövid együttesek [ruházat]; ruházat (bőr-); rövidnadrágok [ruházat]; ruházat gépkocsivezetőknek;

ruházat halászoknak; ruházat harcművészetekhez; ruházat kerékpárosoknak; ruházat lovagláshoz [nem

lovaglósapkák]; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára; ruházati cikkek színházi használatra; ruházati

cikként használt papírkalapok, papírcsákók; sálak [ruházati cikkek]; steppelt dzsekik [ruházat]; szabadidő

együttesek [ruházat]; szélálló ruházat; szőrméből készült ruházati cikkek; szőtt ruházat; térdmelegítők [ruházat];

textilövek [ruházat]; thobe [hagyományos ruházat]; topok [ruházati cikkek]; triatlonos ruházat; vállon viselt

cikkek [ruházat]; vállpántok ruházati cikkekhez; vászon ruházat; viaszosvásznak [ruházat]; vízálló ruházat

vitorlázáshoz; vízhatlan ruházat; vízhatlan ruházati cikkek; vízhatlan, vízálló ruházat; férfi és női lábbeli; férfi

lábbeli; gumi lábbelik; gyerek lábbelik; hétköznapi, utcai lábbelik; kivehető bélések lábbelikhez; lábbelik

horgászathoz; lábbelik [kivéve ortopéd lábbelik]; lábbelik nem sportcélokra; magas szárú lábbelik; női lábbeli;

női lábbelik; PVC-ből készült lábbelik; rizsszalmából készült japán lábbelik (waraji); szabadidő lábbelik;

csúszásgátlók lábbelikhez; lábbeli felsőrészek; lábbelikhez való betoldások [ruházati cikkek részei]; rámák

lábbelikhez; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; talpak lábbelikhez; talpbetétek lábbelikhez; alkalmi cipők;

balerina cipők; baseball cipők; bebújós cipők; bowling cipők; cipők ápolók részére; cipők kocogáshoz; cipők

lábröplabdához; fonott talpú cipők vagy szandálok; görgős cipők; gyalogló cipők; hegymászó cipők; hétköznapi

[casual] cipők; hódeszkás cipők; jégkorong cipők; kerékpáros cipők; kiránduló cipők; kosárlabda cipők; lapos

cipők; magassarkú cipők; motoros cipők; ökölvívó cipők; platform cipők; rejtett sarkú cipők; rögbi cipők;

röplabda cipők; sícipők és hódeszkás cipők és részeik; spárgatalpú cipők vagy szandálok; tépőzáras cipők;

 tornacipők, edzőtermi cipők; vízhatlan cipők; vízi cipők.

 ( 210 ) M 21 01644

 ( 220 ) 2021.04.22.

 ( 731 )  DC Comics, Burbank, California (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) THE FLASH

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; ingek; pólók; melegítő felsők; tornaruhák; hosszúnadrágok; nadrágok;

rövidnadrágok, shortok; kötött mellények; esőruhák; textil partedlik; szoknyák; blúzok; női ruhák; harisnyatartók,

harisnyakötők, zoknitartók; pulóverek; dzsekik; kabátok, dzsekik; esőkabátok; síoverallok; nyakkendők;

hálóköntösök, pongyolák; kalapáruk; sapkák; napellenzők; kesztyűk; övek; sálak; hálóruhák; pizsamák;

fehérnemű; alsóruházat, fehérneműk; magas szárú lábbelik; lábbelik; sportcipők; szandálok; zoknik;

 bokacsizmák; papucszoknik; fürdőruhák, úszódresszek; álarcosbálra való és Halloween jelmezek.

 28    Játékszerek és sportcikkek; játék akciófigurák és azok kellékei; akciófigura játékkészletek; játékbútorok;

kitömött játékok; léggömbök; játékok fürdőkádba; ráülős játékok; játékkártyák; játékautók; babák; frizbik;

elektronikus hordozható játékkonzolok; egységenként árusított felszerelés táblajátékokhoz, kártyajátékokhoz,

manipulatív játékokhoz, társasjátékokhoz, és célbadobós játékokhoz; különálló videojáték-berendezések;
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pénzbedobós játékgépek; játékkészülékek; pénzbedobós játékgépek video kimenettel vagy anélkül; pénzbedobós

játékgépek; nyerőgépek szerencsejátékokhoz; újrakonfigurálható kaszinó és lottó játékeszközök; játékgépek és

operatív számítógépes játékszoftverek egységként értékesítve; manipulatív rejtvények, fejtörők, kirakós játékok;

papír arcmaszkok; gördeszkák; korcsolyák; vizet fecskendező, spriccelő játékok; labdák; játszótéri labdák;

football-labdák; baseball labdák; kosárlabdák; baseball kesztyűk; felfújható vízi játékok szabadidős célokra;

úszódeszkák [kickboardok]; szörfdeszkák; úszódeszkák [kickboardok]; békatalpak úszáshoz; játék sütő- és

főzőedények; játékkészletek; játék hógömbök; parti kalapok papírból; karácsonyfadíszek; játékfelszerelés

 társasjáték típusú számítógépes játékokhoz; papírból készült parti kellékek; Halloween álarcok.

 ( 210 ) M 21 01646

 ( 220 ) 2021.04.23.

 ( 731 )  Posco International Corporation, SEOUL (KR)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  7    Mosógépek; mosogatógépek; porszívók.

 9    TV-készülékek.

 11    Hűtőberendezés; mikrohullámú sütők; elektromos sütők, kemencék; gázsütők; elektromos főzőlapok; gáz

 főzőlapok; elszívóernyők; légkondicionálók; vízmelegítők, vízforralók; légtisztítók; ruhaszárítók.

 ( 210 ) M 21 01647

 ( 220 ) 2021.04.23.

 ( 731 )  Posco International Corporation, SEOUL (KR)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Mosógépek; mosogatógépek; porszívók.

 9    TV-készülékek.

 11    Hűtőberendezés; mikrohullámú sütők; elektromos sütők, kemencék; gázsütők; elektromos főzőlapok; gáz

 főzőlapok; elszívóernyők; légkondicionálók; vízmelegítők, vízforralók; légtisztítók; ruhaszárítók.

 ( 210 ) M 21 01653

 ( 220 ) 2021.04.23.

 ( 731 )  Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco (MX)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ELECTROLIFE

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; gyógyászati

 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 32    Sörök; palackozott víz; ásvány- és szénsavas vizek; alkoholmentes italok; izotóniás italok; energiaitalok;

 gyümölcslevek [italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 21 01654

 ( 220 ) 2021.04.23.

 ( 731 )  Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco (MX)

 ( 740 )  SBGK Ügyédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; gyógyászati

 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 32    Sörök; palackozott víz; ásvány- és szénsavas vizek; alkoholmentes italok; izotóniás italok; energiaitalok;

 gyümölcslevek [italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 21 01656

 ( 220 ) 2021.04.23.

 ( 731 )  Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco (MX)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; gyógyászati

 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 32    Sörök; palackozott víz; ásvány- és szénsavas vizek; alkoholmentes italok; izotóniás italok; energiaitalok;

 gyümölcslevek [italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 21 01658

 ( 220 ) 2021.04.23.

 ( 731 )  Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco (MX)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; gyógyászati

 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 32    Sörök; palackozott víz; ásvány- és szénsavas vizek; alkoholmentes italok; izotóniás italok; energiaitalok;

 gyümölcslevek [italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 21 01659

 ( 220 ) 2021.04.23.

 ( 731 )  Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco (MX)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 554 )

 

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1427



 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; gyógyászati

 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 32    Sörök; palackozott víz; ásvány- és szénsavas vizek; alkoholmentes italok; izotóniás italok; energiaitalok;

 gyümölcslevek [italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 21 01660

 ( 220 ) 2021.04.23.

 ( 731 )  Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco (MX)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; gyógyászati

 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 32    Sörök; palackozott víz; ásvány- és szénsavas vizek; alkoholmentes italok; izotóniás italok; energiaitalok;

 gyümölcslevek [italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 21 01661

 ( 220 ) 2021.04.23.

 ( 731 )  Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco (MX)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; gyógyászati

 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 32    Sörök; palackozott víz; ásvány- és szénsavas vizek; alkoholmentes italok; izotóniás italok; energiaitalok;

 gyümölcslevek [italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 21 01664

 ( 220 ) 2021.04.23.

 ( 731 )  Némethy György, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz.

 ( 210 ) M 21 01686

 ( 220 ) 2021.04.26.

 ( 731 )  Hankook Tire & Technology Co., Ltd., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjárműkerekek; kerékpárkerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár
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kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjárműkerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 210 ) M 21 01697

 ( 220 ) 2021.04.26.

 ( 731 )  AGROINDUSTRIAL KIMITEC LLC, Vícar, Almería (ES)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) DELL' AGRO PLUS

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, valamint mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; komposzt, trágyák,

műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra; táptalajok, trágyák és vegyszerek

mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti használatra; biostimulánsok növényekhez; biostimulánsok mint növények

 növekedésserkentői.

 ( 210 ) M 21 01699

 ( 220 ) 2021.04.26.

 ( 731 )  Schleerné Makay Zsanett, Dunakiliti (HU)

 Schleer Tamás, Dunakiliti (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások reklámozása harmadik fél nevében; pénzügyi marketing; pénzügyi

nyilvántartások vezetése; pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; adminisztrációs

adatfeldolgozás; üzleti adminisztrációs segítségnyújtás; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; üzleti

 adminisztrációs tanácsadás.

 36    Adótervezéssel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; adózással kapcsolatos pénzügyi tervezés; adózással

kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; biztosítási és pénzügyi információk nyújtása és konzultációs szolgáltatások;

biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; biztosítással kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; egyéni pénzügyi információs szolgáltatások; elektronikus eszközök segítségével biztosított

pénzügyi szolgáltatások; elektronikus eszközök által szolgáltatott pénzügyi információ; interneten keresztül

nyújtott pénzügyi szolgáltatások; megtakarítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; munkavállalóknak szóló

nyugdíjprogramok pénzügyi adminisztrációja; nyugdíjpénztári pénzügyi menedzsment; pénzügyek, pénzügyi

szolgáltatások; pénzügyi eszközök ügyintézése; pénzügyi információ biztosítása; pénzügyi konzultációs

szolgáltatások; pénzügyi segítségnyújtás; pénzügyi szolgáltatások kereskedelme, közvetítése; pénzügyi

 tanácsadás; pénzügyi tranzakciók ügyintézése.

 ( 210 ) M 21 01735

 ( 220 ) 2021.04.28.

 ( 731 )  Szafi Products Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis István Zsolt, Budapest

 ( 541 ) Szafi Smart Reform Shop

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
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 ( 210 ) M 21 01742

 ( 220 ) 2021.04.29.

 ( 731 )  Magic Burger Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  My Jet Now Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús és hústermékek; konyhakész hús; hamburgerek, húspogácsák; disznóhús; halból készített

élelmiszertermékek; baromfi; halételek; szendvicstöltelékként használt csirkehús darabok; roston sült hús;

csirkeburgerek; feldolgozott tojások; marinált tojások; savanyított tojás; sózott tojások; szárított tojás; sajtok;

savanyúságok; tejalapú desszertek; zöldségalapú húshelyettesítők; szójapogácsák; feldolgozott zöldségtermékek;

 tejpótlóként használt szójaalapú italok; növényi tejpótlók; szejtán [húspótló].

 30    Szendvicsek; húst tartalmazó szendvicsek; halat tartalmazó szendvicsek; csirkés szendvicsek; hot dogok

[szendvicsek]; hamburger zsemle; fogyasztásra kész desszertek (sütemények); vegán sütemények; gabonafélékből

készült élelmiszerek; gyümölcsökből készült élelmiszerek; zöldségekből, gabonákból, gyümölcsökből készült

 szendvicsek; kávé.

 43    Éttermek [szolgáltatások]; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; elvitelre készített

 ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01747

 ( 220 ) 2021.04.29.

 ( 731 )  Maruszky Judit, Mohács (HU)

 ( 740 )  dr. Pojják Eszter, Budapest

 ( 541 ) the H. O. P. E. collection

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 21 01847

 ( 220 ) 2021.05.07.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) TROSOLUTE

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 21 01848

 ( 220 ) 2021.05.07.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) TROMILIN

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 21 01849

 ( 220 ) 2021.05.07.
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 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) LULLOMIN

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 21 01850

 ( 220 ) 2021.05.07.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) ERISOLUTE

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények bőrgyógyászati felhasználásra; étrend-kiegészítők; gyógyhatású

 kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre.

 ( 210 ) M 21 01866

 ( 220 ) 2021.05.10.

 ( 731 )  HUNGÁRIABETON Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Loránd Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) PDB KÖNNYŰBETON

 ( 511 )   19    Beton; készbeton; készre kevert beton; készre kevert beton helyszíni öntésre.

 ( 210 ) M 21 01867

 ( 220 ) 2021.05.10.

 ( 731 )  HUNGÁRIABETON Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Loránd Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Beton; készbeton; készre kevert beton; készre kevert beton helyszíni öntésre; önterülő beton építkezéshez

 való használatra.

 ( 210 ) M 21 01871

 ( 220 ) 2021.05.10.

 ( 731 )  CINEXT Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) cinext

 ( 511 )  41    Filmszínházak; filmszínházak üzemeltetése; filmszínházi szolgáltatások; filmszínházi szolgáltatások

biztosítása; filmszínházi szórakoztató szolgáltatások; filmszínházi előadások, filmbemutatók; filmgyártás;

filmforgalmazás; filmek bemutatása; filmek feliratozása; filmbemutató szolgáltatások; filmgyártási

szolgáltatások; mozik üzemeltetése; mozifilmek kölcsönzése; mozi szolgáltatások; mozi és színházi

szolgáltatások; mozifilmekkel kapcsolatos információnyújtás; mozijegy foglalási jegyirodai szolgáltatások;

szórakoztatási szolgáltatások mozifilmek formájában; szórakoztatási szolgáltatások mozielőadások formájában;

szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken keresztül; videofilmekkel kapcsolatos információs

szolgáltatások; videofilmek bemutatása; videofilmgyártás; bálok szervezése; élő előadások bemutatása;
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eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; sportversenyek rendezése; számítógépes

hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; színházi produkciók; versenyek szervezése; videoszerkesztési

 szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; zenei produkciók.

 43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés

 találkozókhoz [tárgyalótermek]; vendéglátás.

 ( 210 ) M 21 01873

 ( 220 ) 2021.05.10.

 ( 731 )  Gastro Turismo Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Takács Ádám Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  41    Elektronikus kiadványszerkesztés.

 ( 210 ) M 21 01900

 ( 220 ) 2021.05.12.

 ( 731 )  Disinfair Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kanyok Zsófia, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; építészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01906

 ( 220 ) 2021.05.12.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) CLINSOLUTE

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 21 01907

 ( 220 ) 2021.05.12.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 21 01909

 ( 220 ) 2021.05.12.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
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  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 21 01910

 ( 220 ) 2021.05.12.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 21 01938

 ( 220 ) 2021.05.14.

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

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 01939

 ( 220 ) 2021.05.14.

 ( 731 )  Bolt Technology OÜ, Tallinn (EE)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BOLT TAXI

 ( 511 ) 9    Számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; letölthető

mobilalkalmazások taxik foglalásához; szoftveralkalmazások mobileszközökhöz; letölthető számítógépes

programok, szoftveralkalmazások és adatbázisok; letölthető számítógépes programok, szoftveralkalmazások és

 adatbázisok a szállítás területén történő használatra.

 39    Szállítási tevékenység, különösen személy- és teherfuvarozás, gépjárműkölcsönzés, csomagszállítás,

 taxiszolgálat, utazások szervezése, futárszolgálat.

A rovat 239 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 151 )  2021.06.14.

 ( 210 )  M 20 03425

 ( 220 )  2020.11.12.

 ( 732 )  Mészáros Zsolt, Mogyoród (HU)

 Grgulová Monika, Praha-Březiněves (CZ)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukrász máz; cukrászáru; cukorból készült tortadíszek; fondant, tortamáz; tortadíszek cukorból; tortamázak;

 cukor, természetes édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek.

 ( 111 )  234.574

 ( 151 )  2021.06.14.

 ( 210 )  M 21 01881

 ( 220 )  2021.05.11.

 ( 732 )  Csávás Ernő, Makó (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  ( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; zoknik; izzadásgátló zoknik; tenisz zoknik; férfi zoknik; termo zoknik; vízhatlan zoknik;

 csúszásgátló zoknik; zoknik és harisnyák; zoknik csecsemőknek és kisgyermekeknek.

 ( 111 )  234.575

 ( 151 )  2021.06.14.

 ( 210 )  M 21 01882

 ( 220 )  2021.05.11.

 ( 732 )  RADIVERT DIAGNOSTIC Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  44    Betegek kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi ellátási és elemzési szolgáltatások; diagnosztikai vagy

kezelési célú orvosi vizsgálatok; egészségügyi ellátás; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának

felméréséhez; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi szűrés; gyógyászati és egészségügyi

szolgáltatások; orvosi diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; orvosi képalkotó szolgáltatások; orvosi

 vizsgálatok; orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása.

 ( 111 )  234.576

 ( 151 )  2021.06.14.

 ( 210 )  M 21 01961

 ( 220 )  2021.05.16.

 ( 732 )  HungarEat Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Laczkovszki Gergő, Budapest
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( 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.

 ( 111 )  234.577

 ( 151 )  2021.06.14.

 ( 210 )  M 21 01766

 ( 220 )  2021.04.13.

 ( 732 )  B+N Referencia Zrt., Tardona (HU)

 ( 740 )  Frey Julianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Épületek, építmények és ezek együtteseinek,- beleértve az ipari, egészségügyi, közlekedési, irodaházi,

kulturális, egyéb szabadidős, sportlétesítményi üzemeltetésű épületeket, építményeket és épületegyütteseket is-,

külső és belső takarítása,fertőtlenítése, mosása, karbantartása; gépeinek és berendezéseinek üzembe helyezése,

karbantartása, javítása, műszaki üzemeltetése, takarítása, tisztítása, fertőtlenítése, mosása, gondozása; külső és

belső zöldfelületeinek takarítása, tisztítása,karbantartása, gondozása; külterületi útjainak, járdáinak, takarítása,

tisztítása, karbantartása, gondozása, hó- és jégtelenítése; építés; építési tanácsadószolgáltatások; építkezések,

különösen belső építkezések irányítása és felügyelete; munkaruházatés speciális textiláruk tisztítása, mosása,

vasalása, fertőtlenítése, karbantartása, kölcsönzése; járművek mosása, tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása,

 gondozása; utak, járdák, takarítása, tisztítása, karbantartása, gondozása, hó- és jégtelenítése.

 ( 111 )  234.578

 ( 151 )  2021.06.14.

 ( 210 )  M 21 02145

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  Gravity Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gürtl Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alacsony alkoholtartalmú sörök; ale [angol sör];

alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok;árpabor [sör]; ásványi anyagokkal dúsított sörök; bock sör;

búzasör; citromos sör [shandy]; fekete sör [pörkölt maláta sör]; ipa (indiai pale ale sörök); ízesített sörök; kávéízű

ale sör; kávéízű sör; kézműves sörök; kvasz [alkoholmentes ital]; lágersörök [alsóerjesztésű sörök]; malátacefre;

malátasör; pale ale világos sör; porter [sör]; saison sör; söralapú italok; söralapú koktélok; sörcefre; sörutánzat;

stout [erős barna sör]; ásványvizek; asztali vizek; ízesített vizek; ízesített ásványvíz;ivóvíz; palackozott víz;
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szénsavas ásványvíz; szénsavas víz; szénsavas víz [szódavíz]; szénsavas vizek; szénsavmentes víz; szódavíz;

szódavizek; tonik [nem gyógyhatású italok]; vizek [italok]; ásvány- és szénsavas vizek; ásványvíz [italok];

alkoholmentesgyümölcskivonatok italok készítéséhez; komlókivonatok italok készítéséhez; komlókivonatok sör

előállításához; malátaszirup italokhoz; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italok

készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz; termékekszénsavas vizek előállításához; szirupok alkoholmentes italok

készítéséhez; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített ásványvizek készítéséhez; higítható

 készítmények italok készítéséhez; készítmények likőrök előállításához.

 43    Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering

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

és ital catering szolgáltatásokvásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások

gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások,

azonnali fogyasztásra; étkeztetés gyorsbüfékben;étkeztetési szolgáltatások spanyol ételek biztosításával

kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások céges

étkezdék számára; étkeztetési szolgáltatások japán ételek biztosításával kapcsolatban;étkeztetési szolgáltatások

rendezvénytermek számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával kapcsolatban; éttermek

idegenforgalmi célokra; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára; kültéri étkeztetési szolgáltatások;

mobilcatering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése; vendéglátás; vendéglátóipar; vendéglátással

kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; üzleti célú étkeztetési

szolgáltatások; alkoholos italokfelszolgálása; bankett szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások;

bárszolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; elvihető

ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételekszolgáltatása; elvitelre árusító éttermek; elvitelre

készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és

italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek ésitalok biztosítása éttermekben

és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok

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

italokkészítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; éttermi

szolgáltatások; magán vacsoraklub szolgáltatások; kávézói szolgáltatások; kávéház; kávéházak; kávéházi

szolgáltatás; mobil éttermi szolgáltatások;pub szolgáltatások; pultos szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások;

sörbárok; sörkert szolgáltatások; tapas bárok; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási

szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; élelmiszerekhez kapcsolódókonzultációs szolgáltatások; étel- és

italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;

 konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában.

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 20 01057

 ( 220 ) 2020.04.17.

 ( 731 )  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

médiafelhasználásával; 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.

 ( 210 ) M 20 03020

 ( 220 ) 2020.10.08.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 20 03567

 ( 220 ) 2020.11.20.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Nőgyógyászati célú gyógyszerkészítmények.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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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
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 ( 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
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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.
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 ( 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;
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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.
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 ( 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

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1498



 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,
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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.
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  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;
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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.
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  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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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 20 01994

 ( 220 ) 2017.06.02.

 ( 731 )  MAN Holding S.A.L., Ashrafieh (LB)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; kikötőépítés; útépítés.

 ( 210 ) M 20 02235

 ( 220 ) 2020.07.31.

 ( 731 )  Qianjiang-Keeway (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)

 ( 541 ) ECITI

 ( 511 )  12    Járművek; elektromos járművek; robogók; elektromos robogók; motorkerékpárok; és az osztályba tartozó

 fent említett áruk alkatrészei és szerelvényei.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 222.285

 ( 732 ) VECTRA-LINE Plus Kft., Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M1526



Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  113.235

 ( 732 )  TE Connectivity Services GmbH, Schaffhausen (CH)

 ( 111 )  113.736

 ( 732 )  General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)

 ( 111 )  113.810

 ( 732 )  Rolls-Royce Motor Cars Limited, Farnborough Hampshire (GB)

 ( 111 )  114.229

 ( 732 )  Sunoco Overseas, Inc., Newtown Square, Pennsylvania (US)

 ( 111 )  114.316

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

 ( 111 )  123.096

 ( 732 )  Pharmafit Sport Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  132.942

 ( 732 )  STEINADLER Fémipari Kft., Mohács (HU)

 ( 111 )  133.236

 ( 732 )  Cobra Electronics Corporation, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  133.258

 ( 732 )  Atari Interactive, Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  133.259

 ( 732 )  Atari Interactive, Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  133.382

 ( 732 )  VEDORIS Kft., Dorog (HU)

 ( 111 )  133.393

 ( 732 )  Tensar Technologies Limited, Shadsworth, Blackburn (GB)

 ( 111 )  133.402

 ( 732 )  V.I.P. Industries Limited, Satpur, Nashik (IN)

 ( 111 )  133.403

 ( 732 )  V.I.P. Industries Limited, Satpur, Nashik (IN)

 ( 111 )  133.409

 ( 732 )  Maestro International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  133.455

 ( 732 )  Simonds Farsons Cisk p.l.c., Birkirkara (MT)

 ( 111 )  133.745
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 ( 732 )  NKK Switches Co.,Ltd., Kawasaki-shi, Kanagawa (JP)

 ( 111 )  133.876

 ( 732 )  Mast-Jägermeister SE, Wolfenbüttel (DE)

 ( 111 )  133.882

 ( 732 ) Société Louis Delhaize Financiere et de Participation, en abrégé "DELFIPAR", a "société anonyme", Ransart

 (BE)

 ( 111 )  133.901

 ( 732 ) Société Louis Delhaize Financiere et de Participation, en abrégé "DELFIPAR", a "société anonyme", Ransart

 (BE)

 ( 111 )  134.130

 ( 732 )  Blockbuster L.L.C., Englewood, Colorado (US)

 ( 111 )  134.131

 ( 732 )  Blockbuster L.L.C., Englewood, Colorado (US)

 ( 111 )  134.233

 ( 732 )  Szántó Emil, Abu Dhabi 2211, United Arab Emirates (AE)

 ( 111 )  134.257

 ( 732 )  RAMADA INTERNATIONAL INC., New Jersey (US)

 ( 111 )  134.666

 ( 732 )  Reichhold AS, 1630 Gamle Fredrikstad (NO)

 ( 111 )  137.619

 ( 732 )  Hero Cycles Limited, Ludhiana (IN)

 ( 111 )  138.569

 ( 732 )  GUNDEL Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  138.571

 ( 732 )  GUNDEL Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  138.572

 ( 732 )  GUNDEL Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  138.573

 ( 732 )  GUNDEL Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  140.419

 ( 732 ) COBRA ELECTRONICS CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago,

 Illinois (US)

 ( 111 )  168.522

 ( 732 )  Explorica, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Boston, Massachusetts (US)

 ( 111 )  169.303
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 ( 732 )  SCG Characters LLC, Pawtucket, RI 02861 (US)

 ( 111 )  169.316

 ( 732 )  Coloplast A/S, Humlebaek (DK)

 ( 111 )  169.684

 ( 732 )  GRUPA MASPEX Sp.z.o.o.Sp.k., Wadowice (PL)

 ( 111 )  170.466

 ( 732 )  National Geographic Society, Washington, D.C. (US)

 ( 111 )  170.887

 ( 732 )  Hitachi Astemo, Ltd., Takaba (JP)

 ( 111 )  171.019

 ( 732 )  G.G. Properties, Ltd., Hamilton HM11, Bermuda (GB)

 ( 111 )  171.115

 ( 732 )  Safran Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  171.179

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  171.292

 ( 732 ) Magyarországi Hagymatermesztők, Feldolgozók, Forgalmazók Szakmaközi Szervezete, Szövetsége és

 Terméktanácsa, Makó (HU)

 ( 111 )  171.566

 ( 732 )  BIKER Kft., Solymár (HU)

 ( 111 )  171.584

 ( 732 )  caffé perté Kereskedelmi Kft., Budaörs (HU)

 ( 111 )  171.589

 ( 732 )  caffé perté Kereskedelmi kft., Budaörs (HU)

 ( 111 )  171.598

 ( 732 )  ELEKTHERMAX Nagykonyhai rendszereket és Berendezéseket Gyártó és Értékesítő Kft., Pápa (HU)

 ( 111 )  172.046

 ( 732 )  S.C. Johnson & Son Inc. (Wisconsin állam törvényei szerint működő vállalat), Racine, Wisconsin (US)

 ( 111 )  172.097

 ( 732 )  AT&T Intellectual Property II,L.P., Reno, Nevada (US)

 ( 111 )  172.801

 ( 732 )  L'OREAL, Société anonyme, Párizs (FR)

 ( 111 )  172.996

 ( 732 )  AT&T Intellectual Property II,L.P., Reno, Nevada (US)

 ( 111 )  173.119
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 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  173.141

 ( 732 )  GRUPA MASPEX Sp.z.o.o.Sp.k., Wadowice (PL)

 ( 111 )  173.147

 ( 732 )  GRUPA MASPEX Sp.z.o.o.Sp.k., Wadowice (PL)

 ( 111 )  173.362

 ( 732 )  Csongrádi Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Csongrád (HU)

 ( 111 )  173.453

 ( 732 )  DePuy Synthes, Inc., Warsaw, Indiana (US)

 ( 111 )  173.500

 ( 732 )  S. C. Johnson & Son, Inc. (Wisconsin állam törvényei szerint működő vállalat), Racine, Wisconsin (US)

 ( 111 )  173.536

 ( 732 )  UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  174.444

 ( 732 )  Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  174.865

 ( 732 )  Szántó Emil, Abu Dhabi 2211, United Arab Emirates (AE)

 ( 111 )  175.021

 ( 732 )  Iron & Smith Vagyonkezelő Kft., Szada (HU)

 ( 111 )  176.138

 ( 732 )  Avalon Natural Products, Inc., New York (US)

 ( 111 )  190.101

 ( 732 )  Mattel, Inc. (Corporation under the laws of the state of Delaware), El Segundo, California (US)

 ( 111 )  194.275

 ( 732 )  ELCOTHERM A.G., Vilters/SG (CH)

 ( 111 )  202.722

 ( 732 )  Kék Lukács Kft., Iharosberény (HU)

 ( 111 )  204.030

 ( 732 )  Lin Yu Jung, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.031

 ( 732 )  Varázs Művek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szentendre (HU)

 ( 111 )  204.423

 ( 732 )  BPI Group Hungary Kft., Miskolc (HU)

 ( 111 )  204.616

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  204.617

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

 ( 111 )  204.619

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

 ( 111 )  204.632

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

 ( 111 )  204.633

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

 ( 111 )  204.634

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

 ( 111 )  204.645

 ( 732 )  Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.680

 ( 732 )  Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC, Plano (US)

 ( 111 )  204.701

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  204.828

 ( 732 )  B&B Trends, SL, Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) (ES)

 ( 111 )  204.859

 ( 732 )  Soós Tészta Kft., Vecsés (HU)

 ( 111 )  204.864

 ( 732 )  Soós Tészta Kft., Vecsés (HU)

 ( 111 )  204.954

 ( 732 )  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.019

 ( 732 )  GR Sarantis S.A., Athén (GR)

 ( 111 )  205.076

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.087

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.130

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.150

 ( 732 )  Sváb-Gasztro Kft:, Debrecen (HU)
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 ( 111 )  205.175

 ( 732 )  CADENA HOTELERA ZENIT, S.A., TUDELA (NAVARRA) (ES)

 ( 111 )  205.270

 ( 732 )  innogy SE, Essen (DE)

 ( 111 )  205.320

 ( 732 )  "Hairdreams" HaarhandelsgmbH, 8051 Graz (AT)

 ( 111 )  205.443

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.453

 ( 732 )  Szántó Emil, Abu Dhabi 2211, United Arab Emirates (AE)

 ( 111 )  205.457

 ( 732 )  Észak-magyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)

 ( 111 )  205.462

 ( 732 )  Észak-magyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)

 ( 111 )  205.588

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.589

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.592

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.696

 ( 732 )  Észak-magyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)

 ( 111 )  205.767

 ( 732 )  DIVINART Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.796

 ( 732 )  Demp B.V., Barneveld (NL)

 ( 111 )  205.797

 ( 732 )  Demp B.V., Barneveld (NL)

 ( 111 )  205.820

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

 ( 111 )  205.921

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.927

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.985
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 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.997

 ( 732 )  UAB "ROSHEN NORD", Klaipéda city (LT)

 ( 111 )  206.010

 ( 732 )  UAB "ROSHEN NORD", Klaipéda city (LT)

 ( 111 )  206.011

 ( 732 )  Tesco-Global Áruházak Zrt., Budaörs (HU)

 ( 111 )  206.041

 ( 732 )  Észak-magyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)

 ( 111 )  206.119

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.195

 ( 732 )  MNS VÉDELEM Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.220

 ( 732 )  Kwizda Holding GmbH, Bécs (AT)

 ( 111 )  206.233

 ( 732 )  Cityfood Magyarország Kft., Vecsés (HU)

 ( 111 )  206.253

 ( 732 )  K.V. '98 Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.258

 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 111 )  206.269

 ( 732 )  Jones Day, Cleveland, Ohio 44114 (US)

 ( 111 )  206.270

 ( 732 )  Jones Day, Cleveland, Ohio 44114 (US)

 ( 111 )  206.302

 ( 732 )  Globomax Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.362

 ( 732 )  PATENT TRIÓ Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.375

 ( 732 )  Aqua Form Kereskedelmi és Üvegfeldolgozó Kft., Győr (HU)

 ( 111 )  206.380

 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 111 )  206.431

 ( 732 )  S.C. JOHNSON & SON, INC., Racine, Wisconsin (US)
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 ( 111 )  206.461

 ( 732 )  Get Energy Solutions Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.529

 ( 732 )  SOFIDEL ROMANIA S.A., Calarasi (RO)

 ( 111 )  206.617

 ( 732 )  BioEkoTech Hungary Kft., Paks (HU)

 ( 111 )  206.643

 ( 732 )  Globomax Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.665

 ( 732 )  Goodwill Pharma Orvos és Gyógyszertudományi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  206.666

 ( 732 )  Goodwill Pharma Orvos és Gyógyszertudományi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  206.708

 ( 732 )  Strauss Metal Kft., Pécs (HU)

 ( 111 )  206.711

 ( 732 )  Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt., Zalaegerszeg (HU)

 ( 111 )  207.982

 ( 732 )  Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.201

 ( 732 )  Játékparadicsom Kft., Veszprém (HU)

 ( 111 )  211.515

 ( 732 )  WELL DONE St. Moritz Kft., Komárom (HU)

A rovat 130 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  113.235

 ( 732 )  TE Connectivity Services GmbH, Schaffhausen (CH)

 ( 111 )  125.840

 ( 732 )  Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim (DE)

 ( 111 )  125.841

 ( 732 )  Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim (DE)

 ( 111 )  128.946

 ( 732 )  S. Spitz GmbH, Attnang-Puchheim (AT)

 ( 111 )  146.434

 ( 732 )  Delphi Technologies IP Limited, Belleville, St. Michael (BB)

 ( 111 )  150.090

 ( 732 )  UPJOHN US 2 LLC, New York (US)

 ( 111 )  151.049

 ( 732 )  Eckes-Granini Europa GmbH, Nieder-Olm (DE)

 ( 111 )  154.918

 ( 732 )  Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim (DE)

 ( 111 )  169.684

 ( 732 )  GRUPA MASPEX Sp.z.o.o.Sp.k., Wadowice (PL)

 ( 111 )  170.441

 ( 732 )  Eckes-Granini Europa GmbH, Nieder-Olm (DE)

 ( 111 )  170.887

 ( 732 )  Hitachi Astemo, Ltd., Takaba (JP)

 ( 111 )  173.141

 ( 732 )  GRUPA MASPEX Sp.z.o.o.Sp.k., Wadowice (PL)

 ( 111 )  173.147

 ( 732 )  GRUPA MASPEX Sp.z.o.o.Sp.k., Wadowice (PL)

 ( 111 )  175.478

 ( 732 )  Sprintvital Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  186.502

 ( 732 )  CEFERON LIMITED, Limassol (CY)

 ( 111 )  188.651

 ( 732 )  Schrott Regina Adrienn, Szeged (HU)
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 ( 111 )  195.330

 ( 732 )  ITV Studios Limited, London (GB)

 ( 111 )  196.282

 ( 732 )  GR Sarantis S.A., Athén (GR)

 ( 111 )  196.351

 ( 732 )  ITV Studios Limited, London (GB)

 ( 111 )  196.687

 ( 732 )  ITV Studios Limited, London (GB)

 ( 111 )  196.688

 ( 732 )  ITV Studios Limited, London (GB)

 ( 111 )  202.409

 ( 732 )  RAJA (Société anonim de droit francais), Tremblay en France (FR)

 ( 111 )  203.924

 ( 732 )  PFIZER PFE US HOLDINGS 4 LLC, New York (US)

 ( 111 )  204.318

 ( 732 )  UPJOHN US 2 LLC, New York (US)

 ( 111 )  204.701

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  205.019

 ( 732 )  GR Sarantis S.A., Athén (GR)

 ( 111 )  205.401

 ( 732 )  Gem Home Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.842

 ( 732 )  www. Napi. hu Online Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.328

 ( 732 )  GR Sarantis S.A., Athén (GR)

 ( 111 )  208.573

 ( 732 )  Dr. Jurasits Zsolt József, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.450

 ( 732 )  Dr. Jurasits Zsolt József, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.589

 ( 732 )  Eckes-Granini Europa GmbH, Nieder-Olm (DE)

 ( 111 )  212.346

 ( 732 )  Dr. Jurasits Zsolt József, Budapest (HU)
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 ( 111 )  212.354

 ( 732 )  Dr. Jurasits Zsolt József, Budapest (HU)

 ( 111 )  215.601

 ( 732 )  ITV Studios Limited, London (GB)

 ( 111 )  218.800

 ( 732 )  Schrott Regina Adrienn, Szeged (HU)

 ( 111 )  220.633

 ( 732 )  Ad-Wiser Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  220.656

 ( 732 )  Ad-Wiser Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  220.669

 ( 732 )  BHE Bonn Hungary Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  223.739

 ( 732 )  Dr. Jurasits Zsolt József, Budapest (HU)

 ( 111 )  228.684

 ( 732 )  Memoboards Sp. z.o.o., Kraków (PL)

 ( 111 )  229.932

 ( 732 )  ITV Studios Limited, London (GB)

 ( 111 )  229.967

 ( 732 )  ITV Studios Limited, London (GB)

 ( 111 )  231.937

 ( 732 )  Rohlik skillz s.r.o., Prága (CZ)

 ( 111 )  231.939

 ( 732 )  Rohlik skillz s.r.o., Prága (CZ)

 ( 111 )  233.451

 ( 732 )  Rohlik skillz s.r.o., Prága (CZ)

 ( 111 )  233.479

 ( 732 )  Rohlik skillz s.r.o., Prága (CZ)

A rovat 47 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  113.736

 ( 732 )  General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)

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

 ( 111 )  133.236
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 ( 732 )  Cobra Electronics Corporation, Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  133.258

 ( 732 )  Atari Interactive, Inc., New York, New York (US)

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

 ( 111 )  133.259

 ( 732 )  Atari Interactive, Inc., New York, New York (US)

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

 ( 111 )  133.455

 ( 732 )  Simonds Farsons Cisk p.l.c., Birkirkara (MT)

 ( 740 )  Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  140.419

 ( 732 ) COBRA ELECTRONICS CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago,

 Illinois (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  169.303

 ( 732 )  SCG Characters LLC, Pawtucket, RI 02861 (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  176.138

 ( 732 )  Avalon Natural Products, Inc., New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  176.559

 ( 732 )  Express, LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Columbus, Ohio (US)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 111 )  177.750

 ( 732 )  RB Hygiene Home Switzerland AG, Wallisellen (CH)

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

 ( 111 )  188.941

 ( 732 )  Juice Products Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  197.665

 ( 732 )  Embraco Indústria de Compressores e Solucoes em Refrigeracao Ltda.,, 89219-100 Joinville SC (BR)

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

 ( 111 )  205.076

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  205.087

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  205.130

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  205.270

 ( 732 )  innogy SE, Essen (DE)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  205.443

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  205.457

 ( 732 )  Észak-magyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  205.462

 ( 732 )  Észak-magyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  205.696

 ( 732 )  Észak-magyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  205.921

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  205.927

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  206.041

 ( 732 )  Észak-magyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  206.462

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

 ( 740 )  Földes Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 111 )  210.450

 ( 732 )  Embraco Indústria de Compressores e Solucoes em Refrigeracao Ltda.,, 89219-100 Joinville SC (BR)

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

 ( 111 )  210.517

 ( 732 )  Embraco Indústria de Compressores e Solucoes em Refrigeracao Ltda.,, 89219-100 Joinville SC (BR)

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

 ( 111 )  210.521

 ( 732 )  Embraco Indústria de Compressores e Solucoes em Refrigeracao Ltda.,, 89219-100 Joinville SC (BR)
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 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.743

 ( 732 )  Returpack Kft., Újsolt (HU)

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

 ( 111 )  219.434

 ( 732 )  Magony Richárd, Pécs (HU)

 ( 740 )  INNOPLEX Iparjogvédelmi Kft., Budapest

 ( 111 )  234.220

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

 ( 740 )  Bajcsay Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 30 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  113.736

 ( 732 )  General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)

 ( 111 )  133.236

 ( 732 )  Cobra Electronics Corporation, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  133.258

 ( 732 )  Atari Interactive, Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  133.259

 ( 732 )  Atari Interactive, Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  133.455

 ( 732 )  Simonds Farsons Cisk p.l.c., Birkirkara (MT)

 ( 111 )  140.419

 ( 732 ) COBRA ELECTRONICS CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago,

 Illinois (US)

 ( 111 )  169.303

 ( 732 )  SCG Characters LLC, Pawtucket, RI 02861 (US)

 ( 111 )  176.138

 ( 732 )  Avalon Natural Products, Inc., New York (US)

 ( 111 )  176.559

 ( 732 )  Express, LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Columbus, Ohio (US)

 ( 111 )  188.941

 ( 732 )  Juice Products Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kiskőrös (HU)

 ( 111 )  205.130
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 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.442

 ( 732 )  Sió ECKES Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft., Siófok (HU)

 ( 111 )  206.462

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

 ( 111 )  210.743

 ( 732 )  Returpack Kft., Újsolt (HU)

 ( 111 )  214.350

 ( 732 )  MONTIVÍZ Vízpalackozó és -forgalmazó Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.940

 ( 732 )  HUNGAROPHARMA Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  219.434

 ( 732 )  Magony Richárd, Pécs (HU)

 ( 111 )  229.217

 ( 732 )  Nem Csapom Be Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  234.220

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

A rovat 19 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  133.258

 ( 732 )  Atari Interactive, Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  133.259

 ( 732 )  Atari Interactive, Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  134.666

 ( 732 )  Reichhold AS, 1630 Gamle Fredrikstad (NO)

 ( 111 )  138.569

 ( 732 )  GUNDEL Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  138.571

 ( 732 )  GUNDEL Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  138.572

 ( 732 )  GUNDEL Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  138.573

 ( 732 )  GUNDEL Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  146.434

 ( 732 )  Delphi Technologies IP Limited, Belleville, St. Michael (BB)

 ( 111 )  155.107

 ( 732 )  Capstone Green Energy Corporation, Chatsworth, California (US)

 ( 111 )  155.108

 ( 732 )  Capstone Green Energy Corporation, Chatsworth, California (US)

 ( 111 )  157.005

 ( 732 )  Capstone Green Energy Corporation, Chatsworth, California (US)

 ( 111 )  169.303

 ( 732 )  SCG Characters LLC, Pawtucket, RI 02861 (US)

 ( 111 )  171.019

 ( 732 )  G.G. Properties, Ltd., Hamilton HM11, Bermuda (GB)

 ( 111 )  171.179

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  171.566

 ( 732 )  BIKER Kft., Solymár (HU)

 ( 111 )  173.119

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.138

 ( 732 )  Avalon Natural Products, Inc., New York (US)

 ( 111 )  178.800

 ( 732 )  Galderma Holding SA, 1814 La Tour-de-Peilz (CH)

 ( 111 )  183.214

 ( 732 )  Galderma Holding SA, 1814 La Tour-de-Peilz (CH)

 ( 111 )  204.680

 ( 732 )  Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC, Plano (US)

 ( 111 )  205.076

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.087

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.130

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.443

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.457
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 ( 732 )  Észak-magyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)

 ( 111 )  205.462

 ( 732 )  Észak-magyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)

 ( 111 )  205.588

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.589

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.592

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.629

 ( 732 )  Ceneu Restaurants Hungary Zrt., Telki (HU)

 ( 111 )  205.696

 ( 732 )  Észak-magyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)

 ( 111 )  205.921

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.927

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.985

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.041

 ( 732 )  Észak-magyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)

 ( 111 )  206.221

 ( 732 )  Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.302

 ( 732 )  Globomax Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.617

 ( 732 )  BioEkoTech Hungary Kft., Paks (HU)

 ( 111 )  206.643

 ( 732 )  Globomax Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.743

 ( 732 )  Returpack Kft., Újsolt (HU)

 ( 111 )  222.428

 ( 732 )  Galderma Holding SA, 1814 La Tour-de-Peilz (CH)

 ( 111 )  233.820

 ( 732 )  GALDERMA SA, 6300 Zug (CH)
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A rovat 42 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 20 03720

 ( 731 )  Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 210 )  M 21 00038

 ( 731 )  Certop International Holding Kft., Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 20 03580

 ( 731 )  UK Health Technology LTD., London (GB)

 ( 740 )  dr. Szabó Edit, Budapest

 ( 210 )  M 20 03581

 ( 731 )  Zhe Jiang Ming Dong Ti Yu Wen Hua Fa Zhan You Xian Gong Si, Zhe Jiang (CN)

 ( 740 )  dr. Szabó Edit, Budapest

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

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

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - védjegybejelentéseket érintő közlemények

M1545



NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  1.206.946

 ( 541 )  ROYAL THERMO

 ( 511 )  6, 11, 19, 35

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.364.249

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.385.400

 ( 541 )  Spodovir

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.498.723

 ( 541 )  URBIS

 ( 511 )  12, 28

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.510.301

  

( 546 )

 ( 511 )  20, 35

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.514.170

  

( 546 )
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 ( 511 )  3

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.566.488

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.577.955

  

( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.577.983

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 5, 12, 16, 21, 31, 41, 44

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.577.989

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021
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 ( 111 )  1.578.064

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 16, 21

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.578.136

 ( 541 )  BREWMOOD

 ( 511 )  30, 35, 43

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.578.146

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 16, 21, 28

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.578.197

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 29-30, 35, 44

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.578.221

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 38, 41

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.578.245

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 14, 18, 25
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 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.578.249

  ( 546 )

 ( 511 )  16

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.578.252

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.578.324

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.578.403

  
( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.578.407

  
( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.578.410
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( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.578.456

  ( 546 )

 ( 511 )  21

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.578.590

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.578.678

 ( 541 )  SUPERNOVA

 ( 511 )  31, 44

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.578.752

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.578.804

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 18

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.579.167

  

( 546 )
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 ( 511 )  29

 ( 580 )  2021.03.04.

 ( 450 )  GAZ 07/2021

 ( 111 )  1.579.479

  ( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.579.486

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 38, 41-42

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.579.492

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.579.503

 ( 541 )  BART~S

 ( 511 )  33-34

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.579.569

 ( 541 )  BARTS

 ( 511 )  33-34

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021
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 ( 111 )  1.579.644

  

( 546 )

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.579.696

 ( 541 )  AMADORI

 ( 511 )  29-30, 43

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.579.718

  
( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.579.762

  

( 546 )

 ( 511 )  11, 16, 20-21, 27-28

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.579.763

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.579.793
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( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.579.816

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.579.818

  

( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.579.868

  

( 546 )

 ( 511 )  30, 35

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.579.937

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.579.975
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 ( 541 )  Settaus

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.580.030

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 14, 18, 25

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.580.054

 ( 541 )  TeamMood

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.580.055

 ( 541 )  PowerMix C

 ( 511 )  1, 19, 35

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.580.066

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.580.151

  ( 546 )

 ( 511 )  7, 35

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.580.166

  
( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021
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 ( 111 )  1.580.370

  

( 546 )

 ( 511 )  30, 35

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.580.502

  

( 546 )

 ( 511 )  11, 21, 30, 35

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.580.542

  ( 546 )

 ( 511 )  35, 41-42

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.580.549

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 38

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.580.587

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.580.597

  ( 546 )

 ( 511 )  35, 38

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.580.649
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 ( 541 )  LINNEA

 ( 511 )  29-30, 32, 35

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.580.677

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.580.748

 ( 541 )  LDOE

 ( 511 )  9, 16, 41-42

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.580.780

 ( 541 )  INDEXPERTISE

 ( 511 )  16, 35, 41-42

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

 ( 111 )  1.580.925

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2021.03.11.

 ( 450 )  GAZ 08/2021

A rovat 61 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  682.036

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  726.413

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.267.778

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.380.059

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.440.638

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.460.009

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.507.467

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.553.033

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.558.485

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.558.495

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.558.665

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.558.706

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.558.900

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.559.020

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.559.132

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.559.176

 ( 151 )  2021.06.01.
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 ( 111 )  1.559.234

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.559.274

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.559.383

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.559.457

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.559.479

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.559.624

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.559.647

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.559.688

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.559.739

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.559.807

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.559.826

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.560.025

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.560.034

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.560.042

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 111 )  1.560.172

 ( 151 )  2021.06.01.

A rovat 31 darab közlést tartalmaz. 

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

Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
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