
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 19 03437

 ( 220 ) 2019.11.11.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BORSODI HOPPY LAGER

 ( 511 )   32    Sörök, barna, láger, porter és ale.

 ( 210 ) M 20 00014

 ( 220 ) 2020.01.06.

 ( 731 )  Somogyi László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Perecz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FOREST GARDEN

 ( 511 )   36    Ingatlan bérbeadási szolgáltatások.

  41    Szabadidős létesítmények üzemeltetése.

  43    Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01722

 ( 220 ) 2020.06.18.

 ( 731 )  POY Worldwide, Boeschepe (FR)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások; mások

termékeinek és szolgáltatásainak eladás ösztönzéséért adott jutalmak programjának adminisztrációja;

hűségprogramok, ösztönző és bónusz programszolgáltatások; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok

szervezése reklámcélokra; márkatesztelés; márkaértékelési szolgáltatások; márkapozicionálási szolgáltatások;

vizsgálatok üzleti célokra; piaci közvélemény-kutatási tanulmányok; üzleti statisztikai információk szolgáltatása;

 üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 ( 210 ) M 20 02244

 ( 220 ) 2020.07.31.

 ( 731 )  NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Ön számít

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 20 02245
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 ( 220 ) 2020.07.31.

 ( 731 )  NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Te számítasz

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 20 02440

 ( 220 ) 2020.08.18.

 ( 731 )  MASTER GOOD Kft., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 554 )

 

 ( 511 )   29    Baromfihús.

 ( 210 ) M 20 03179

 ( 220 ) 2020.10.22.

 ( 731 )  Sabján Adrienn, Budapest (HU)

 ( 541 ) Cake to go

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők,

 fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

  43    Időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 03473

 ( 220 ) 2020.11.15.

 ( 731 )  Bártfai Balázs, Budapest (HU)

 ( 541 ) sapi

 ( 511 )  9    Adatfeldolgozó szoftverek; számítógépes szoftverprogramok; számítógépes szoftverplatformok.

 ( 210 ) M 20 03578

 ( 220 ) 2020.11.21.

 ( 731 )  Balogh Tamás László, Békéscsaba (HU)

 ( 541 ) Munkácsy Torta

 ( 511 )  30    Cukrászáru; desszert mousse-ok [cukrászáru]; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek

(aprósütemények); tejes cukrászáruk; zselét tartalmazó cukrászáruk; gyümölcsös sütemények/torták [édes vagy

ízesített]; gyümölcsös sütemények/torták; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés tortadara; tortamázak;

tortakosárkák; bevont torták; csokoládéval bevont sütemények, torták; torták cukrokból; fondant, tortamáz;

tortajég [cukormáz, cukorbevonat]; cukorból készült tortadíszek; ostya kosárkák, torta alapok; cukormázak

süteményekhez; cukormázas gyümölcsös sütemények, torták; tejszínes, krémes sütemények, torták; csokoládé

alapú termékek; csokoládé; csokoládébevonatos gyümölcsök; csokoládédesszertek; csokoládék; csokoládés

 sütemények; sütemények; torta; torták [gâteau]; csokoládé pasztillák; csokoládé bonbon; bonbon; tortaszelet.

 ( 210 ) M 20 03800
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 ( 220 ) 2020.12.10.

 ( 731 )  GSK Consumer Healthcare SARL, Prangins (CH)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) NEOTUSS PRONATURAL

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények köhögés, megfázás, influenza kezelésére.

 ( 210 ) M 20 03887

 ( 220 ) 2020.12.17.

 ( 731 )  GSK Consumer Healthcare SARL, Prangins (CH)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények influenza, megfázás, köhögés kezelésére.

 ( 210 ) M 21 00156

 ( 220 ) 2021.01.19.

 ( 731 )  Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)

 ( 541 ) heti1helyi

 ( 511 )  35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati

felhívások megválaszolásához; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének

kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító standok

bérbeadása; átmeneti üzletmenedzsment; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói

hűségprogramok igazgatása; fogyasztói hűségprogramok szervezése és vezetése; gazdasági előrejelzés és

elemzés; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda

funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk

számítógépes adatbázisokba gyűjtése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása interneten;

kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs

ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások;

médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; 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 [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és

terjesztése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; sajtófigyelés; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szövegszerkesztés; szponzorok

felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; üzleti értékelések; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti információk nyújtása a közösségi média

területén; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és

tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti projektmenedzsment; üzleti projektmenedzsment

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 14. szám, 2021.07.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1790



szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;

 üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; bentlakásos

iskolák; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások szervezése és bemutatása; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; iskolák által

nyújtott oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés);

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

kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

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

pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; sportversenyek

rendezése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes oktatófórumok rendezése és

levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; versenyek

 szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 21 00173

 ( 220 ) 2021.01.19.

 ( 731 )  Nemzetközi Judo Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Ékszerek; nemesfémek és ötvözeteik; nemesfémből készült műtárgyak, műalkotások; ékszertartók [ládikák];

dobozok nemesfémből; óratokok; szíjak órákhoz; kulcskarikák [apró díszekkel, fityegőkkel]; szobrok

 nemesfémből; medálok; órák; időmérő eszközök.

 16    Papír; papír-írószer áruk; poszterek; könyvek; újságok; fényképek [nyomtatott]; prospektusok; oktatási és

 képzési anyag (készülékek kivételével); nyomatok; nyomtatványok.

  25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; sálak; nyakkendők.

  27    Tornaszőnyegek, tornatermi padlóburkolatok.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai munka;

reklámanyagok szétosztása; üzleti információk; üzleti információs szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás,

menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; adminisztratív tanácsadás és adminisztratív információnyújtás a

konferenciák résztvevőinek, látogatóinak és kiállítóinak; adatok gyűjtése, frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; kereskedelmi vásárok szervezése; vásárok, kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése és

 lebonyolítása.

 38    Műsorszórási szolgáltatások; sportrendezvényekkel kapcsolatos televíziós műsorok és más audiovizuális,

 illetve multimédiás tartalmak sugárzása az interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül.

 41    Oktatás biztosítása; szakmai képzés, betanítás; sport- és kulturális tevékenységek; mozifilmek gyártása;

sportlétesítmények üzemeltetése; ülések, konferenciák vagy kongresszusok szervezése és levezetése;

sportversenyek rendezése; judo sporttal kapcsolatos sportversenyek rendezése; videófelvételek készítése
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sporteseményekről; videók, videofelvételek készítése; információnyújtás sporttevékenységekhez; sportversenyek

szervezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szövegírás; szövegírás sportversenyek

 versenyszabályzataival kapcsolatban.

 45    Arbitrációs szolgáltatások; sporttal kapcsolatos választott bírósági szolgáltatások; képviselet jogvitákban

[jogi szolgáltatások]; sporttal kapcsolatos peres szolgáltatások; jogi tanácsadás; sporttal kapcsolatos jogi

tanácsadás; sportversenyek versenyszabályzataival kapcsolatos értelmezési szolgáltatás és sportversenyek

versenyzsabályzatainak a sportversenyeken való alkalmazásának felügyelete [jogi szolgáltatás]; sporttevékenység

 gyakorlásával kapcsolatos tanácsadói tevékenység [jogi szolgáltatás].

 ( 210 ) M 21 00423

 ( 220 ) 2021.02.08.

 ( 731 )  Weiwei Vendéglátó Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00608

 ( 220 ) 2021.02.16.

 ( 731 )  Weber Implant Systems Gyártó és Forgalmazó Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Ilniczki Gabriella, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Mesterséges anyagokból készült sebészeti implantátumok; fogpótlások; gyógyászati készülékek és

 eszközök.

 ( 210 ) M 21 00635

 ( 220 ) 2021.02.18.

 ( 731 )  MateWorks Kft., Szombathely (HU)

  ( 546 )

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

rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével;

 kutyákkal való bánás oktatása.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 00664

 ( 220 ) 2021.02.22.

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

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Tea; tea alapú italok; kamilla-alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek.
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 ( 210 ) M 21 01274

 ( 220 ) 2021.03.25.

 ( 731 )  Kele István, Törökbálint (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; célzott marketing; fogyasztói hűségprogramok

igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketing szoftverkiadás

keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban

tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás (1); piackutatás (2);

rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő

kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri

reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés, adatkezelés;

szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető

ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;

termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból;

ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; 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 tájékoztatás,

információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati

kommunikációs szolgáltatások; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés

 kereskedelmi vagy reklám célokra.

 36    A szellemi tulajdonvagyon pénzügyi értékelése; adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki

tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; befektetési alapok; betéti kártyás fizetések feldolgozása; biztosítási

információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; crowdfunding

[közösségi finanszírozás]; elektronikus tőkeátutalás; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési

szolgáltatások); elszámolóházak; értékutalványok kibocsátása; faktorálás; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi;

finanszírozási szolgáltatások; gondoskodási alap szolgáltatások; gyűjtések szervezése; hitelbérlet; hitelkártyák

kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos

ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség;

irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; jótékonysági célú gyűjtések; kölcsön
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[finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,

bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi kutatási szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;

pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; széfszolgáltatások;

takarékpénztár szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás (1); tőkebefektetés, tőkeberuházás (2); tőzsdei

árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység (1); tőzsdeügynöki tevékenység (2);

utazási csekkek kibocsátása; vagyonkezelés; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; virtuális valuták

elektronikus átutalása; virtuális valuták pénzügyi átváltása; visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik felek

 számára; zálogház szolgáltatások (1); zálogház szolgáltatások (2).

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; bentlakásos

iskolák; coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; fényképészet; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; gyakorlati képzés [szemléltetés];

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; idegenvezetős túrák

levezetése; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok;

mentorálás; 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;

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák;

partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; show-műsorok

készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szakmai átképzés; szerencsejátékok;

szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; tolmács szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem

hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatási;

 videorögzítés; zenei produkciók; zeneszerzés.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása,

nem fizikai átalakítás; csomagolástervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; e-kereskedelmi

műveletekhez való technológiát alkalmazó felhasználó-hitelesítési szolgáltatások; elektronikus adattárolás;

felhőalapú számítástechnika; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések felderítése érdekében; honlap-alapú

adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások];

honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági

szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szakszövegek írása;

számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében;

számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete

[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése,

kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok

elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szerver hosting,

szerver bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver

mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás;

technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; weboldal készítési és karbantartási

 szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.
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 ( 731 )  Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt., 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; iránytűk, tájolók, kompaszok; jegynyomtatók; jelzőbóják; jelzőcsengők;

jelzőlámpák; kapcsolódobozok; kézi adó-vevők; kódolt mágneskártyák; laptopokhoz kialakított állványok;

lemezjátszók; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus pénztárcák; mágneses

kódolók; mentőmellények; mikrofonok; nagyítók; sportsípok; számológépek; szelfi lencsék; szíjak, pántok

 mobiltelefonhoz; táblagép tokok; tokok okostelefonhoz; védőálarcok; maszkok; vonalzók.

 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; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; folyóiratok;

 katalógusok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; magazinok; revük; szórólapok; újságok; kifestők.

 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; esernyők, ernyők;

 esernyőtokok; hátizsákok; kézitáskák; napernyők; sétapálcák; turistabotok.

 25    Ruházati cikkek; cipők; fejfedők; dzsekik; esőruhák; fátylak; fejre való sálak; fejkendők, fejszalagok;

felsőruházat; fülvédők; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok; ingek; zoknik; jelmezek; kalapáruk; kerékpáros

ruházat; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok; kimonók; kötények; kötényruhák; lábbelik; legging nadrágok;

levehető gallérok; mellények; muffok; műbőr ruházat; nyakkendők; overállok; öltönyök; papírruházat; papucsok;

pizsamák; pólók; poncsók; pufi dzsekik; pulóverek; rövid ujjú ingek; hosszú ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak;

sapkák; sárcipők; gumicsizmák; selyemövek; sildek, napellenzők; sportcipők; szoknyák; kabátok; talárok; tógák;

 tornacipők; tornaruházat; trikók; úszósapkák; zoknik.

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; dámajátékok; darts;

dobókocka; drónok; építőjátékok; építőkockák; frizbik; gyűjthető kártyák; játékkártyák; játékok; játékszerek;

 karácsonyfadíszek; társasjátékok; memóriajátékok; memóriakártyák; színházi álarcok; maszkok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakozás; sport-és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; idegenvezetős túrák leszervezése; idegenvezető séták leszervezése; jegyirodai szolgáltatások;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása;

művészeti galériák által nyújtott kulturális oktató és szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése; koncertek

 szervezése; zenei rendezvények szervezése; díjátadók szervezése.
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( 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; iránytűk, tájolók, kompaszok; jegynyomtatók; jelzőbóják; jelzőcsengők;

jelzőlámpák; kapcsolódobozok; kézi adó-vevők; kódolt mágneskártyák; laptopokhoz kialakított állványok;

lemezjátszók; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus pénztárcák; mágneses

kódolók; mentőmellények; mikrofonok; nagyítók; sportsípok; számológépek; szelfi lencsék; szíjak, pántok

 mobiltelefonhoz; táblagép tokok; tokok okostelefonhoz; védőálarcok; maszkok; vonalzók.

 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; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; folyóiratok;

 katalógusok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; magazinok; revük; szórólapok; újságok; kifestők.

 25    Ruházati cikkek; cipők; fejfedők; dzsekik; esőruhák; fátylak; fejre való sálak; fejkendők, fejszalagok;

felsőruházat; fülvédők; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok; ingek; zoknik; jelmezek; kalapáruk; kerékpáros

ruházat; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok; kimonók; kötények; kötényruhák; lábbelik; legging nadrágok;

levehető gallérok; mellények; muffok; műbőr ruházat; nyakkendők; overállok; öltönyök; papírruházat; papucsok;

pizsamák; pólók; poncsók; pufi dzsekik; pulóverek; rövid ujjú ingek; hosszú ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak;

sapkák; sárcipők; gumicsizmák; selyemövek; sildek, napellenzők; sportcipők; szoknyák; kabátok; talárok; tógák;

 tornacipők; tornaruházat; trikók; úszósapkák; zoknik.

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; dámajátékok; darts;

dobókocka; drónok; építőjátékok; építőkockák; frizbik; gyűjthető kártyák; játékkártyák; játékok; játékszerek;

 karácsonyfadíszek; társasjátékok; memóriajátékok; memóriakártyák; színházi álarcok; maszkok.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez sörök.

 33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; borok; égetett szeszesitalok;

likőrök; vodka; whisky; rum; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos

 esszenciák; alkoholos kivonatok.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyek; finanszírozási szolgáltatások; ingatlantulajdon

kezelés; vagyonkezelés; ingatlantulajdon bérbeadás; ingatlantulajdon hasznosítás; ingatlanügyek; lakások

 bérbeadása.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; kalauzoló szolgáltatások; kirándulások, túrák,

 társutazások szervezése; idegenvezetés szervezése; idegenvezető séták szervezése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakozás; sport-és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; idegenvezetős túrák leszervezése; idegenvezető séták leszervezése; jegyirodai szolgáltatások;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása;

művészeti galériák által nyújtott kulturális oktató és szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése; koncertek

 szervezése; zenei rendezvények szervezése; díjátadók szervezése.
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 ( 210 ) M 21 01280

 ( 220 ) 2021.03.25.

 ( 731 )  Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt., 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; iránytűk, tájolók, kompaszok; jegynyomtatók; jelzőbóják; jelzőcsengők;

jelzőlámpák; kapcsolódobozok; kézi adó-vevők; kódolt mágneskártyák; laptopokhoz kialakított állványok;

lemezjátszók; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus pénztárcák; mágneses

kódolók; mentőmellények; mikrofonok; nagyítók; sportsípok; számológépek; szelfi lencsék; szíjak, pántok

 mobiltelefonhoz; táblagép tokok; tokok okostelefonhoz; védőálarcok; maszkok; vonalzók.

 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; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; folyóiratok;

 katalógusok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; magazinok; revük; szórólapok; újságok; kifestők.

 25    Ruházati cikkek; cipők; fejfedők; dzsekik; esőruhák; fátylak; fejre való sálak; fejkendők, fejszalagok;

felsőruházat; fülvédők; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok; ingek; zoknik; jelmezek; kalapáruk; kerékpáros

ruházat; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok; kimonók; kötények; kötényruhák; lábbelik; legging nadrágok;

levehető gallérok; mellények; muffok; műbőr ruházat; nyakkendők; overállok; öltönyök; papírruházat; papucsok;

pizsamák; pólók; poncsók; pufi dzsekik; pulóverek; rövid ujjú ingek; hosszú ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak;

sapkák; sárcipők; gumicsizmák; selyemövek; sildek, napellenzők; sportcipők; szoknyák; kabátok; talárok; tógák;

 tornacipők; tornaruházat; trikók; úszósapkák; zoknik.

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; dámajátékok; darts;

dobókocka; drónok; építőjátékok; építőkockák; frizbik; gyűjthető kártyák; játékkártyák; játékok; játékszerek;

 karácsonyfadíszek; társasjátékok; memóriajátékok; memóriakártyák; színházi álarcok; maszkok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakozás; sport-és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; idegenvezetős túrák leszervezése; idegenvezető séták leszervezése; jegyirodai szolgáltatások;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása;

művészeti galériák által nyújtott kulturális oktató és szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése; koncertek

 szervezése; zenei rendezvények szervezése; díjátadók szervezése.

 ( 210 ) M 21 01281

 ( 220 ) 2021.03.25.

 ( 731 )  Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt., Budapest (HU)
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( 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; iránytűk, tájolók, kompaszok; jegynyomtatók; jelzőbóják; jelzőcsengők;

jelzőlámpák; kapcsolódobozok; kézi adó-vevők; kódolt mágneskártyák; laptopokhoz kialakított állványok;

lemezjátszók; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus pénztárcák; mágneses

kódolók; mentőmellények; mikrofonok; nagyítók; sportsípok; számológépek; szelfi lencsék; szíjak, pántok

 mobiltelefonhoz; táblagép tokok; tokok okostelefonhoz; védőálarcok; maszkok; vonalzók.

 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; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; folyóiratok;

 katalógusok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; magazinok; revük; szórólapok; újságok; kifestők.

 25    Ruházati cikkek; cipők; fejfedők; dzsekik; esőruhák; fátylak; fejre való sálak; fejkendők, fejszalagok;

felsőruházat; fülvédők; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok; ingek; zoknik; jelmezek; kalapáruk; kerékpáros

ruházat; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok; kimonók; kötények; kötényruhák; lábbelik; legging nadrágok;

levehető gallérok; mellények; muffok; műbőr ruházat; nyakkendők; overállok; öltönyök; papírruházat; papucsok;

pizsamák; pólók; poncsók; pufi dzsekik; pulóverek; rövid ujjú ingek; hosszú ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak;

sapkák; sárcipők; gumicsizmák; selyemövek; sildek, napellenzők; sportcipők; szoknyák; kabátok; talárok; tógák;

 tornacipők; tornaruházat; trikók; úszósapkák; zoknik.

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; dámajátékok; darts;

dobókocka; drónok; építőjátékok; építőkockák; frizbik; gyűjthető kártyák; játékkártyák; játékok; játékszerek;

 karácsonyfadíszek; társasjátékok; memóriajátékok; memóriakártyák; színházi álarcok; maszkok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakozás; sport-és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; idegenvezetős túrák leszervezése; idegenvezető séták leszervezése; jegyirodai szolgáltatások;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása;

művészeti galériák által nyújtott kulturális oktató és szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése; koncertek

 szervezése; zenei rendezvények szervezése; díjátadók szervezése.

 ( 210 ) M 21 01284

 ( 220 ) 2021.03.25.

 ( 731 )  Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; folyóiratok;

 katalógusok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; magazinok; revük; szórólapok; újságok; kifestők.
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 25    Ruházati cikkek; cipők; fejfedők; dzsekik; esőruhák; fátylak; fejre való sálak; fejkendők, fejszalagok;

felsőruházat; fülvédők; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok; ingek; zoknik; jelmezek; kalapáruk; kerékpáros

ruházat; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok; kimonók; kötények; kötényruhák; lábbelik; legging nadrágok;

levehető gallérok; mellények; muffok; műbőr ruházat; nyakkendők; overállok; öltönyök; papírruházat; papucsok;

pizsamák; pólók; poncsók; pufi dzsekik; pulóverek; rövid ujjú ingek; hosszú ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak;

sapkák; sárcipők; gumicsizmák; selyemövek; sildek, napellenzők; sportcipők; szoknyák; kabátok; talárok; tógák;

 tornacipők; tornaruházat; trikók; úszósapkák; zoknik.

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; dámajátékok; darts;

dobókocka; drónok; építőjátékok; építőkockák; frizbik; gyűjthető kártyák; játékkártyák; játékok; játékszerek;

 karácsonyfadíszek; társasjátékok; memóriajátékok; memóriakártyák; színházi álarcok; maszkok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakozás; sport-és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; idegenvezetős túrák leszervezése; idegenvezető séták leszervezése; jegyirodai szolgáltatások;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása;

művészeti galériák által nyújtott kulturális oktató és szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése; koncertek

 szervezése; zenei rendezvények szervezése; díjátadók szervezése.

 ( 210 ) M 21 01285

 ( 220 ) 2021.03.25.

 ( 731 )  Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; folyóiratok;

 katalógusok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; magazinok; revük; szórólapok; újságok; kifestők.

 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; esernyők, ernyők;

 esernyőtokok; hátizsákok; kézitáskák; napernyők; sétapálcák; turistabotok.

 25    Ruházati cikkek; cipők; fejfedők; dzsekik; esőruhák; fátylak; fejre való sálak; fejkendők, fejszalagok;

felsőruházat; fülvédők; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok; ingek; zoknik; jelmezek; kalapáruk; kerékpáros

ruházat; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok; kimonók; kötények; kötényruhák; lábbelik; legging nadrágok;

levehető gallérok; mellények; muffok; műbőr ruházat; nyakkendők; overállok; öltönyök; papírruházat; papucsok;

pizsamák; pólók; poncsók; pufi dzsekik; pulóverek; rövid ujjú ingek; hosszú ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak;

sapkák; sárcipők; gumicsizmák; selyemövek; sildek, napellenzők; sportcipők; szoknyák; kabátok; talárok; tógák;

 tornacipők; tornaruházat; trikók; úszósapkák; zoknik.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; kalauzoló szolgáltatások; kirándulások, túrák,

 társutazások szervezése; idegenvezetés szervezése; idegenvezető séták szervezése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakozás; sport-és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; idegenvezetős túrák leszervezése; idegenvezető séták leszervezése; jegyirodai szolgáltatások;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása;
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művészeti galériák által nyújtott kulturális oktató és szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése; koncertek

 szervezése; zenei rendezvények szervezése; díjátadók szervezése.

 ( 210 ) M 21 01286

 ( 220 ) 2021.03.25.

 ( 731 )  Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; folyóiratok;

 katalógusok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; magazinok; revük; szórólapok; újságok; kifestők.

 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; esernyők, ernyők;

 esernyőtokok; hátizsákok; kézitáskák; napernyők; sétapálcák; turistabotok.

 25    Ruházati cikkek; cipők; fejfedők; dzsekik; esőruhák; fátylak; fejre való sálak; fejkendők, fejszalagok;

felsőruházat; fülvédők; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok; ingek; zoknik; jelmezek; kalapáruk; kerékpáros

ruházat; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok; kimonók; kötények; kötényruhák; lábbelik; legging nadrágok;

levehető gallérok; mellények; muffok; műbőr ruházat; nyakkendők; overállok; öltönyök; papírruházat; papucsok;

pizsamák; pólók; poncsók; pufi dzsekik; pulóverek; rövid ujjú ingek; hosszú ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak;

sapkák; sárcipők; gumicsizmák; selyemövek; sildek, napellenzők; sportcipők; szoknyák; kabátok; talárok; tógák;

 tornacipők; tornaruházat; trikók; úszósapkák; zoknik.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; kalauzoló szolgáltatások; kirándulások, túrák,

 társutazások szervezése; idegenvezetés szervezése; idegenvezető séták szervezése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakozás; sport-és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; idegenvezetős túrák leszervezése; idegenvezető séták leszervezése; jegyirodai szolgáltatások;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása;

művészeti galériák által nyújtott kulturális oktató és szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése; koncertek

 szervezése; zenei rendezvények szervezése; díjátadók szervezése.

 ( 210 ) M 21 01297

 ( 220 ) 2021.03.25.

 ( 731 )  Köller Zsófia, Dunaújváros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők, kalapáruk.

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; csörgők [játékszerek];

többrendeltetésű játékok gyermekeknek; horgolt játékok; kitömött játékok; plüss játékok azokra erősített

 szundikendővel; kiságyforgók [játékok]; puha horgolt játékok.

  40    Egyedi szabással és varrással kapcsolatos infromációk nyújtása.

 ( 210 ) M 21 01394

 ( 220 ) 2021.04.01.

 ( 731 )  GSK Consumer Healthcare SARL, Prangins (CH)
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 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NEOBLOCK

 ( 511 )  5    Fertőtlenítőszerek, vírusellenes spray-k.

 ( 210 ) M 21 01461

 ( 220 ) 2021.04.07.

 ( 731 )  Dr. Good-Food Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lukács Edit Anikó, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; műanyag zacskók csomagoláshoz; műanyagfóliák

csomagolásra; műanyag tasakok csomagoláshoz; műanyag fóliák élelmiszerek csomagolásához; műanyag fóliák

 csomagoláshoz és burkoláshoz.

 30    Cukorpótlók, édesítőszerek; édesítőszerből előállított élelmiszerek desszertek készítéséhez; édesítőszerből

készült élelmiszerek desszertek édesítéséhez; természetes és alacsony kalóriatartalmú édesítőszerek; természetes

 édesítőszerek; természetes édesítőszerek granulátum formájában.

 ( 210 ) M 21 01511

 ( 220 ) 2021.04.13.

 ( 731 )  dr. Bada János, Budapest (HU)

 ( 541 ) BADA SELECTION

 ( 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; tejes italok, főként tejet

 tartalmazó; tejföl; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek; sajtok; étkezési olajok és zsírok.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 01512

 ( 220 ) 2021.04.13.

 ( 731 )  dr. Bada János, Budapest (HU)

 ( 541 ) JADVIGA

 ( 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; tejes italok, főként tejet

 tartalmazó; tejföl; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek; sajtok; étkezési olajok és zsírok.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 01520

 ( 220 ) 2021.04.13.

 ( 731 )  Zhang Jibin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kutschera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 21 01583

 ( 220 ) 2021.04.19.

 ( 731 )  Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 14. szám, 2021.07.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1801



 ( 541 ) ZICCER

 ( 511 )  30    Kakaó; kakaó- és csokoládéalapú italok és készítmények ilyen italok készítéséhez; csokoládé, nem

gyógyszeres édességek, csokoládé és cukrászáruk; keksz, ostya, sütemény, péksütemény, sajttorták, sült és

tésztatermékek; gabonafélékből készült készítmények; ehető jégkrémek, nevezetesen fagylalttermékek,

 fagyasztott édességek és desszertek; hűtött cukrásztermékek és desszertek; csokoládékrémek.

 ( 210 ) M 21 01642

 ( 220 ) 2021.04.22.

 ( 731 )  JNT Systems, Inc., Wilmington, Delaware (US)

 ( 300 )  81805 2020.10.26. JM

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) ARC

 ( 511 ) 9    Felhőalapú számítástechnikai készülékek; számítógépes hardver mesterséges intelligenciához (AI), gépi

tanuláshoz, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; rögzített és letölthető szoftverek mesterséges

intelligenciához (AI), gépi tanuláshoz, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; szoftverek gépi tanuló

algoritmusok, mély neurális hálózatok, adatelemzés tervezéséhez és fejlesztéséhez való használatra;

szoftverkönyvtárak gépi tanuló algoritmusok és mély neurális hálózatok tervezéséhez és fejlesztéséhez való

használatra; szoftverkönyvtárak adatelemzéshez való használatra; grafikai szoftverek; szoftvermeghajtók

(software drivers); nagy teljesítményű számítástechnikai hardverek és szoftverek; grafikus processzorok (GPU-k);

számítógépes grafikus lapkakészletek; videófeldolgozó egységek; audiofeldolgozó egységek; digitális

jelfeldolgozó processzorok (DSP); számítógépes hardverek és szoftverek képek, videók és adatok

megjelenítéséhez; grafikus kártyák; képek és adatok rögzítésére, továbbítására, fogadására és kezelésére szolgáló

készülékek; számítógépes hardverek és szoftverek animáció és videó megjelenítéséhez; hardverek és szoftverek

tartalom, képek és adatok átvitelére (streaming); számítógépes hardverek, nevezetesen bemeneti egységek,

kimeneti egységek, memóriavezérlők, számítógép-perifériavezérlők és grafikus vezérlők; nagy teljesítményű

számítógépes hardverek a számítógépes játékok futtatási képességének növelésére szolgáló speciális funkciókkal;

letölthető és rögzített számítógépes játékszoftverek; számítógépes memóriahardverek; memóriakártyák;

memórialapok; számítógépes memóriamodulok; nem felejtő (non-volatile) számítógépes memória; elektronikus

memória; grafikus memória; számítógépes hálózati szerverek; hálózat elérésére szolgáló szerver hardverek;

letölthető és rögzített számítógépes szoftverek szerverelérési alkalmazások vezérléséhez és kezeléséhez; letölthető

BIOS (alapvető bemeneti-kimeneti rendszer) számítógépes programok bios; rögzített és letölthető számítógépes

operációsrendszer-szoftverek; rögzített és letölthető számítógépes szoftverek és firmware-k

operációsrendszer-programok firmware-jeihez; rögzített és letölthető számítógépes játékszoftverek és

számítógépes 3D-grafikai szoftverek; letölthető szoftverkönyvtárak és elektronikus adatfájlok integrált áramkörök

és félvezetők tervezéséhez történő felhasználásra; alkalmazásprogramozási interfész (API) szoftverek

képmegjelenítéshez, -kezeléshez és -feldolgozáshoz; számítógépes hardverek; integrált áramkörök; félvezetők;

mikroprocesszorok; központi feldolgozó egységek (CPU); programozható processzorok; nyomtatott áramkörök;

alaplapok; grafikus panelek; számítógépes munkaállomások; elektronikus és számítógépes kijelzők; elektronikus

és számítógépes bemeneti és kimeneti hardverek média- és kijelzővel egybeépített számítógépek számára;

 számítógépes szerverek; szuperszámítógépek; nagy teljesítményű számítógépek.

 42    Műszaki tanácsadási szolgáltatások az adatközpont-architektúra, a nyilvános és magáncélú felhőalapú

számítástechnikai megoldások, valamint az internetes technológiák és szolgáltatások értékelése és bevezetése

területén; számítógépes hardverek és szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes szolgáltatások,

nevezetesen magáncélú és nyilvános felhőalapú számítástechnikai környezetek integrációja; virtuális

számítógépes rendszerek, grafikus processzorok (GPU-k) és virtuális számítógépes környezetek szolgáltatásként

történő biztosítása felhőalapú számítástechnikai platformokon keresztül; felhőalapú számítástechnika, amely a

gépi tanuláshoz, a skálázható gépi tanuláshoz, az adatelemzéshez és a mély neurális hálózatok fejlesztéséhez

használható szoftvereket tartalmaz; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások nyújtása a gépi tanulás, a

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 14. szám, 2021.07.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1802



mesterséges intelligencia, a tanuló algoritmusok és az adatelemzés területén; elektronikus adattárolás; felhőalapú

szuperszámítástechnika, amely a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, a mélytanulás, a nagy teljesítményű

számítástechnika, az elosztott számítások (distributed computing), a virtualizáció, a statisztikai tanulás és a

prediktív analitika területén használható szoftvereket tartalmaz; elektronikus és interaktív

multimédiásjáték-fejlesztési szolgáltatások; képfeldolgozó szoftverek tervezése; nem letölthető szoftverek

ideiglenes használatának biztosítása 3D-vizualizációhoz, 3D modellezéshez és 3D megjelenítéshez; nem

letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása a számítógép teljesítményének fokozására, integrált

áramkörök, félvezetők, számítógépes chipkészletek és mikroprocesszorok működtetésére, valamint játék céljára;

nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása alkalmazásprogramozási interfészként (API)

történő felhasználás céljából; szoftver mint szolgáltatás, nevezetesen felhőalapú szuperszámítógépes és

 játékplatform biztosítása.

 ( 210 ) M 21 01643

 ( 220 ) 2021.04.22.

 ( 731 )  JNT Systems, Inc., Wilmington, Delaware (US)

 ( 300 )  81814 2020.10.26. JM

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) HELIX

 ( 511 ) 9    Felhőalapú számítástechnikai készülékek; számítógépes hardver mesterséges intelligenciához (AI), gépi

tanuláshoz, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; rögzített és letölthető szoftverek mesterséges

intelligenciához (AI), gépi tanuláshoz, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; szoftverek gépi tanuló

algoritmusok, mély neurális hálózatok, adatelemzés tervezéséhez és fejlesztéséhez való használatra;

szoftverkönyvtárak gépi tanuló algoritmusok és mély neurális hálózatok tervezéséhez és fejlesztéséhez való

használatra; szoftverkönyvtárak adatelemzéshez való használatra; grafikai szoftverek; szoftvermeghajtók

(software drivers); nagy teljesítményű számítástechnikai hardverek és szoftverek; grafikus processzorok (GPU-k);

számítógépes grafikus lapkakészletek; videófeldolgozó egységek; audiofeldolgozó egységek; digitális

jelfeldolgozó processzorok (DSP); számítógépes hardverek és szoftverek képek, videók és adatok

megjelenítéséhez; grafikus kártyák; képek és adatok rögzítésére, továbbítására, fogadására és kezelésére szolgáló

készülékek; számítógépes hardverek és szoftverek animáció és videó megjelenítéséhez; hardverek és szoftverek

tartalom, képek és adatok átvitelére (streaming); számítógépes hardverek, nevezetesen bemeneti egységek,

kimeneti egységek, memóriavezérlők, számítógép-perifériavezérlők és grafikus vezérlők; nagy teljesítményű

számítógépes hardverek a számítógépes játékok futtatási képességének növelésére szolgáló speciális funkciókkal;

letölthető és rögzített számítógépes játékszoftverek; számítógépes memóriahardverek; memóriakártyák;

memórialapok; számítógépes memóriamodulok; nem felejtő (non-volatile) számítógépes memória; elektronikus

memória; grafikus memória; számítógépes hálózati szerverek; hálózat elérésére szolgáló szerver hardverek;

letölthető és rögzített számítógépes szoftverek szerverelérési alkalmazások vezérléséhez és kezeléséhez; letölthető

BIOS (alapvető bemeneti-kimeneti rendszer) számítógépes programok bios; rögzített és letölthető számítógépes

operációsrendszer-szoftverek; rögzített és letölthető számítógépes szoftverek és firmware-k

operációsrendszer-programok firmware-jeihez; rögzített és letölthető számítógépes játékszoftverek és

számítógépes 3D-grafikai szoftverek; letölthető szoftverkönyvtárak és elektronikus adatfájlok integrált áramkörök

és félvezetők tervezéséhez történő felhasználásra; alkalmazásprogramozási interfész (API) szoftverek

képmegjelenítéshez, -kezeléshez és -feldolgozáshoz; számítógépes hardverek; integrált áramkörök; félvezetők;

mikroprocesszorok; központi feldolgozó egységek (CPU); programozható processzorok; nyomtatott áramkörök;

alaplapok; grafikus panelek; számítógépes munkaállomások; elektronikus és számítógépes kijelzők; elektronikus

és számítógépes bemeneti és kimeneti hardverek média- és kijelzővel egybeépített számítógépek számára;

 számítógépes szerverek; szuperszámítógépek; nagy teljesítményű számítógépek.

 42    Műszaki tanácsadási szolgáltatások az adatközpont-architektúra, a nyilvános és magáncélú felhőalapú

számítástechnikai megoldások, valamint az internetes technológiák és szolgáltatások értékelése és bevezetése

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 14. szám, 2021.07.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1803



területén; számítógépes hardverek és szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes szolgáltatások,

nevezetesen magáncélú és nyilvános felhőalapú számítástechnikai környezetek integrációja; virtuális

számítógépes rendszerek, grafikus processzorok (GPU-k) és virtuális számítógépes környezetek szolgáltatásként

történő biztosítása felhőalapú számítástechnikai platformokon keresztül; felhőalapú számítástechnika, amely a

gépi tanuláshoz, a skálázható gépi tanuláshoz, az adatelemzéshez és a mély neurális hálózatok fejlesztéséhez

használható szoftvereket tartalmaz; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások nyújtása a gépi tanulás, a

mesterséges intelligencia, a tanuló algoritmusok és az adatelemzés területén; elektronikus adattárolás; felhőalapú

szuperszámítástechnika, amely a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, a mélytanulás, a nagy teljesítményű

számítástechnika, az elosztott számítások (distributed computing), a virtualizáció, a statisztikai tanulás és a

prediktív analitika területén használható szoftvereket tartalmaz; elektronikus és interaktív

multimédiásjáték-fejlesztési szolgáltatások; képfeldolgozó szoftverek tervezése; nem letölthető szoftverek

ideiglenes használatának biztosítása 3D-vizualizációhoz, 3D modellezéshez és 3D megjelenítéshez; nem

letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása a számítógép teljesítményének fokozására, integrált

áramkörök, félvezetők, számítógépes chipkészletek és mikroprocesszorok működtetésére, valamint játék céljára;

nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása alkalmazásprogramozási interfészként (API)

történő felhasználás céljából; szoftver mint szolgáltatás, nevezetesen felhőalapú szuperszámítógépes és

 játékplatform biztosítása.

 ( 210 ) M 21 01652

 ( 220 ) 2021.04.23.

 ( 731 )  Laserox Design Korlátolt Felelősségű Társaság, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Petrik Bence Ferenc, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Asztali társasjátékok; berendezések játékokhoz; dobókockák; építőjátékok; játékfigurák; játékkártyák;

 játékok; kirakós játékok [puzzle]; poharak kockajátékhoz; társasjátékok.

 ( 210 ) M 21 01688

 ( 220 ) 2021.04.26.

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

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő asztali borok; alkoholos borok; desszertborok;édes

borok; eredet-megjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor; habzóbor,pezsgő; vörös

 habzóborok; rozé borok; pezsgős borok; szőlőbor; természetes habzóborok; vörösbor.

 35    Audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli,

online reklámozási szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés,

reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése

reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; online reklámozás; reklám

és marketing; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyagok és reklámok készítése,

kiadása; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése;

reklámanyagok online megjelentetése; reklámlogók tervezése; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes

hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül;
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nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési

anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztés; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

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

terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták

 reklámcélú terjesztése; marketing kampányok; merchandising szolgáltatások.

 41    Borkóstolás [oktatási szolgáltatások]; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolási események

oktatási célokra; borkóstolási szolgáltatások (oktatás); borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; brosúrák

kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás

 megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése.

 ( 210 ) M 21 01691

 ( 220 ) 2021.04.26.

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

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Pannon eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő alkoholos borok; asztali borok; desszertborok;édes

borok; eredet-megjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor; habzóbor,pezsgő;

 természetes habzóborok; vörös habzóborok; pezsgős borok; rozé borok; szőlőbor; vörösbor.

 35    Audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli,

online reklámozási szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés,

reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése

reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; online reklámozás; reklám

és marketing; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyagok és reklámok készítése,

kiadása; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése;

reklámanyagok online megjelentetése; reklámlogók tervezése; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes

hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül;

nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyagok online

terjesztése; reklámanyag-terjesztés; reklámanyagok terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;

reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok terjesztése;

szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; marketing kampányok;

 merchandising szolgáltatások; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése.

 41    Borkóstolás [oktatási szolgáltatások]; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolási események

oktatási célokra; borkóstolási szolgáltatások (oktatás); borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; brosúrák

kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése;

 elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése.

 ( 210 ) M 21 01695

 ( 220 ) 2021.04.26.

 ( 731 )  Denata Kereskedelmi Betéti Társaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Balázs & Bács Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   31    Táplálékok és italok állatoknak.

  37    Szövet, textil, bőr, szőrme és a belőlük készült áruk tisztítása és karbantartása.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 21 01696

 ( 220 ) 2021.04.26.

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

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Pannon eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő alkoholos borok; asztali borok; desszertborok;édes

borok; eredet-megjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor; habzóbor,pezsgő;

 természetes habzóborok; vörös habzóborok; pezsgős borok; rozé borok; szőlőbor; vörösbor.

 35    Audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli,

online reklámozási szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés,

reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése

reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; online reklámozás; reklám

és marketing; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyagok és reklámok készítése,

kiadása; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése;

reklámanyagok online megjelentetése; reklámlogók tervezése; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes

hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül;

nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési

anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztés; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

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

terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták

 reklámcélú terjesztése; marketing kampányok; merchandising szolgáltatások.

 41    Borkóstolás [oktatási szolgáltatások]; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolási

szolgáltatások (oktatás); borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; borkóstolási események oktatási célokra;

brosúrák kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; elektronikus kiadványok

 megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése.

 ( 210 ) M 21 01698

 ( 220 ) 2021.04.26.

 ( 731 )  Bor és gasztronómia Kft., Noszvaj (HU)

 ( 541 ) Kulináris randevú

 ( 511 )   43    Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; éttermi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 21 01731

 ( 220 ) 2021.04.28.

 ( 731 )  Kiszel Attila, Tát (HU)

 ( 740 )  Dr. Glatz Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  37    Aszfaltozás; autópálya-hálózatok építése; autópályák építése; beton fényezés; betonfeszítés; betonburkolás;

betonozás; betonsimítás; felületi bevonatok alkalmazása; festékszórás; festés és lakkozás; festési munkák; utak

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

 útburkolatok tömítése; útburkoló szolgáltatások; útpályák építése; útépítés.

 ( 210 ) M 21 01732

 ( 220 ) 2021.04.28.

 ( 731 )  Kiszel Attila, Tát (HU)

 ( 740 )  Dr. Glatz Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Aszfaltozás; autópálya-hálózatok építése; autópályák építése; beton fényezés; betonburkolás; betonfeszítés;

betonozás; betonsimítás; felületi bevonatok alkalmazása; festékszórás; festés és lakkozás; festési munkák; utak

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

 útburkolatok tömítése; útburkoló szolgáltatások; útépítés; útpályák építése.

 ( 210 ) M 21 01733

 ( 220 ) 2021.04.28.

 ( 731 )  Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, Budapest (HU)

 ( 541 ) DUIHK

 ( 511 )  35    Kereskedelmi bemutatókkal kapcsolatos szervezési szolgáltatások; üzleti bemutatók, rendezvények

lebonyolítása; szakvásárok rendezése; szakmai bemutatók rendezése; rendezvények, kiállítások, vásárok és

bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; kereskedelmi információkutatási

tanulmányok; piacanalízis; piaci beszámolók, jelentések készítése; piaci beszámolók és tanulmányok; statisztikai

 elemzés és jelentéskészítés.

 41    Coaching [tréning]; coaching gazdasági és menedzselési témákban; értékesítési tréninggel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; képzés a kommunikációs technikák terén; oktatási célú szemináriumok szervezése;

 ügyvezetői képzés.

 45    Mediációs szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; előírásoknak való

megfelelés ellenőrzése; engedélyek jogi ügyintézése; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban;

joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi konzultációs

 szolgáltatások; jogi kutatás; jogi szakvélemények készítése; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 210 ) M 21 01745

 ( 220 ) 2021.04.29.

 ( 731 )  Kecskeméti Nyugati Ipari Park Kft., Kecskemét (Kadafalva) (HU)

 ( 740 )  Süle Anita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 21 01746

 ( 220 ) 2021.04.29.

 ( 731 )  Kajner Péterné Szabadkai Andrea, Őrbottyán (HU)

 ( 541 ) Élményparaszt

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 21 01750

 ( 220 ) 2021.04.30.

 ( 731 )  Csóll Péter, Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Édesipari termék; csokoládé; cukrászsütemény; cukrászkészítmény; sütemény; fagylalt; jégkrém;

aprósütemény; szaloncukor; szaloncukor válogatás; dobozos szaloncukor; desszert; dobozos desszert; kakaó;

 kakaós édesipari termék; keksz; marcipán; bonbon; praliné; torta; cukorka; profiterol.

 ( 210 ) M 21 01751

 ( 220 ) 2021.04.30.

 ( 731 )  Merkbau Zrt., Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; könnyűszerkezetes (CLT) fa házak építése, kivitelezése.

 ( 210 ) M 21 01755

 ( 220 ) 2021.04.30.

 ( 731 )  Kiss Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  BORICS Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Friss eper.

 ( 210 ) M 21 01756

 ( 220 ) 2021.04.30.

 ( 731 )  BOIRON, MESSIMY (FR)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) BOIRON, Mert egészsége a legnagyobb tiszteletet érdemli

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; fényezőszerek bútorokhoz és padlóhoz; tisztító-,

fényesítő-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; toalett szappanok; testápoló dezodorok; egészségügyi

készítmények mint piperecikkek; illatszerek, esszenciális olajok (illóolajok), kozmetikai szerek, krémek testre és

arcra, tisztító tejek kozmetikai használatra, kozmetikai maszkok; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; puhító

hintőpor pipere célokra; fürdő- és tusolózselé; napolajok, krémek és tejek; nem gyógyhatású ajakrúzsok; nyugtató

kozmetikai balzsamok, krémek, pomádék és kenőcsök; hidratáló kozmetikai balzsamok, krémek, pomádék,

kenőcsök, hajápoló folyadékok; kozmetikai balzsamok és krémek hajra; samponok; szájhigiénés készítmények;

szájvizek, nem gyógyászati célra; nem gyógyhatású fogkrémek; nem gyógyhatású fogkrémek paszta, gél vagy

 rágógumi formájában.

5    Gyógyszerészeti készítmények, homeopátiás gyógyszerek; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények;

gyógyszeres fogkrémek; szájöblítők gyógyászati használatra; dezodorok; egészségügyi készítmények gyógyászati

célokra; higiéniai készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált

diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok,

kötszeranyagok; orvosi és sebészeti kötszerek; szorítókötések, borogatások; gyógyszeres borogatások; sterilizáló
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termékek; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló

 készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; tartályok gyógyszerek

alkalmazására, adagolására; csövek orvosi használatra gyógyszerek beadásához; fecskendők gyógyszerekhez;

kanalak gyógyszerek beadásához; cseppentők gyógyszerek beadásához; tabletta adagolók orvosi használatra

gyógyszerek elosztásához és adagolásához betegek számára; kémiailag aktivált hideg zselés borogatások orvosi

használatra; kémiailag aktivált forró zselés borogatások orvosi használatra; termoelektromos borogatások

(sebészeti); kompressziós ruhák; nyomókötések; sebészeti steril lepedők; rugalmas kötszerek; művégtagok,

műszemek és műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök

fogyatékkal élő személyek számára; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők

 gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

 ( 210 ) M 21 01757

 ( 220 ) 2021.04.30.

 ( 731 )  Magyar Művészeti Innovációs Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Viszlói Tamás László, Gödöllő

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 01758

 ( 220 ) 2021.04.30.

 ( 731 )  Magyar Művészeti Innovációs Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Viszlói Tamás László, Gödöllő

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 01812

 ( 220 ) 2021.05.06.

 ( 731 )  Szélesné Pécsinger Enikő, Győr (HU)

 ( 541 ) A csapból is bor folyik

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

 (kiskereskedelem) kapcsolatos tevékenység.

 ( 210 ) M 21 01813

 ( 220 ) 2021.05.06.

 ( 731 )  Gál Ádám Zsolt, Gibárt (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  21    Újrafelhasználható rozsdamentes acél vizespalackok üresen árusítva; újrahasználható rozsdamentes acélból

 készült vizes palackok; műanyag palackok; kulacsok utazóknak; kulacsok [üresen]; kulacsok üresen árusítva.

 ( 210 ) M 21 01816

 ( 220 ) 2018.08.10.

 ( 731 )  GaranSec Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dávid Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Készpénz címletváltás; széfszolgáltatások; bankközi készpénz kereskedelem lebonyolítása; készpénz

feldolgozás; készpénz valódiság vizsgálat; készpénzelfogadó rendszerek üzemeltetése; váltópénz ellátás;

kihelyezett értéktári szolgáltatások; készpénz-számolás; bankautomaták töltéséhez használható minőségű

 bankjegyválogatás.

 37    Számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; betörésvédelmi riasztórendszerek

felszerelése és javítása; biztonsági zárak javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása; gyárépítés; építési tanácsadó

szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; építkezések felügyelete [irányítás];

vízvezeték-szerelés; építés; páncéltermek karbantartása és javítása; csővezetékek építése és karbantartása;

építőipari felszerelések kölcsönzése; riasztó és távfelügyeleti rendszerek telepítése bankautomatákba; speciális

 bankjegy festő rendszerek telepítése és kezelése bankautomatákba.

 39    Pénz és értéktárgyak szállítása; őrzött értékszállítás; őrzött pénz- és értékszállítás; bankautomaták

készpénzfeltöltése; páncélautós szállítás; készpénzszállítás bankautomaták töltéséhez; készpénz tárolás

bankautomaták töltéséhez; bankautomaták üzemeltetéséhez kapcsolódó segédanyagok szállítása; készpénz töltése

 bankautomatákba; bankautomaták bankjegy töltöttségi szintjének figyelése.

  44    Higiéniai szolgáltatások emberek számára.

 ( 210 ) M 21 01818

 ( 220 ) 2021.05.06.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) Szent-Györgyi Albert

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

 ( 210 ) M 21 01820

 ( 220 ) 2021.05.06.

 ( 731 )  XIA YONGPING, Yiwu City, Zhejiang (CN)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Fémek, megmunkálatlan, nyers alapfémek; közönséges fémek nyers, vagy megmunkálatlan állapotban;

 vízvezetékek (nem elektromos) fémből; vasáru építéshez; fémáruk.

8    Kézzel működtetett kerti szerszámok; kéziszerszámok és kézi eszközök anyagmegmunkáláshoz, építéshez,
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javításhoz és karbantartáshoz; kések, konyhakések és vágóeszközök konyhai használatra; nem elektromos

borotvák; kézi működtetésű higiéniai és szépségápolási eszközök emberek és állatok számára; nyelek kézi

 szerszámokhoz.

 22    Kötelek és zsinórok; hálók; halászhálók; sátrak és ponyvák; többféle felhasználási célú műanyag ponyva;

vitorlák csónakokhoz, hajókhoz; zsákok ömlesztett anyagok szállítására és tárolására; párnázó- és tömőanyagok

nem gumiból, műanyagból, papírból, kartonból; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai; függőágyak;

kötélhágcsók, kötéllétrák; szennyestartó zsákok; hullaszállító zsákok; állatokból származó rostszerű anyagok,

 szálak.

 ( 210 ) M 21 01823

 ( 220 ) 2021.05.06.

 ( 731 )  Illés Máté, Szigetcsép (HU)

 Várhelyi Tibor, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  42    Magasépítéssel kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; műszaki jelentések, beszámolók készítése;

műszaki jelentések készítése; műszaki, mérnöki felmérések; műszaki mérnöki tevékenység; műszaki

projekttanulmányokkal kapcsolatos jelentések építési projektekhez való elkészítése; műszaki projekttanulmányok

készítése építési projektekhez; műszaki felmérések; műszaki felmérések készítése; műszaki felmérések végzése;

 műszaki tanulmányok készítése.

 ( 210 ) M 21 01825

 ( 220 ) 2021.05.06.

 ( 731 )  XIA YONGPING, Yiwu City, Zhejiang (CN)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  22    Kötelek és zsinórok; hálók; halászhálók; sátrak és ponyvák; többféle felhasználási célú műanyag ponyva;

vitorlák csónakokhoz, hajókhoz; zsákok ömlesztett anyagok szállítására és tárolására; párnázó- és tömőanyagok

nem gumiból, műanyagból,papírból, kartonból; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai; függőágyak;

kötélhágcsók, kötéllétrák; szennyestartó zsákok; hullaszállító zsákok; állatokból származó rostszerű anyagok,

 szálak.

 23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra; üvegszálak, rugalmas, gumi és műanyag fonalak textilipari

használatra; selyemfonalak és cérnák; pamut- és gyapotfonalak és cérnák; pamutszálak, gyapotfonalak;

 gyapjúfonal.

  28    Játékszerek, játékok; torna- és sporttermékek; karácsonyfadíszek; vadász és halász felszerelések.

 ( 210 ) M 21 01826

 ( 220 ) 2021.05.06.

 ( 731 )  XIA YONGPING, Yiwu City, Zhejiang (CN)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra; üvegszálak, rugalmas, gumi és műanyag fonalak textilipari

használatra; selyemfonalak és cérnák; pamut- és gyapot fonalak és cérnák; pamutszálak, gyapotfonalak;

 gyapjúfonal.

 24    Textilek és textilhelyettesítők; vásznak; függönyök textilből vagy műanyagból; ágyterítők, ágytakarók;
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 párnahuzatok, vánkoshuzatok; törölközők; ágyterítők papírból; hálózsákok; szúnyoghálók.

 27    Szőnyegek, pokrócok, lábtörlők; lábtörlők [gyékények]; szőnyegek autókba; fürdőszobaszőnyegek, kilépők;

jógaszőnyegek; tornaszőnyegek, tornatermi padlóburkolatok; mesterséges gyep, műgyep; nem textil falidíszek,

 falikárpitok, faliszőnyegek.

 ( 210 ) M 21 01827

 ( 220 ) 2021.05.06.

 ( 731 )  XIA YONGPING, Yiwu City, Zhejiang (CN)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír-írószer áruk; fapép karton [papíráru]; ívek [papíráruk]; a grafikai iparban használatos papírok;

 ragasztók művészeti használatra; előkék papírból; papírzsebkendők, papírtörlők; papír asztalterítők.

 20    Bútorok; tükrök (ezüstözött üveg); tárolódobozok, nem fémből; állati csont [megmunkálatlan vagy részben

 megmunkált anyag]; tajtékkő, szepiolit [nyers vagy részben megmunkált anyag]; borostyán.

  21    Konyhai eszközök, kis méretű; toaletteszközök; kertészeti kesztyűk; akváriumok; terráriumok.

 ( 210 ) M 21 01828

 ( 220 ) 2021.05.06.

 ( 731 )  Dr. Piczkó Katalin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mousa Delal Attila, Budapest

 ( 541 ) SZERETETKERT

 ( 511 ) 9    Applikációs szoftver; döntéshozatalt segítő szoftverek; együttműködési szoftverek;

fejlesztőkörnyezet-szoftverek; interaktív szórakoztató szoftver; képzési szoftverek; kommunikációs, hálózatépítő

és közösségi hálózati szoftverek; letölthető szoftveralkalmazások; okostelefonokhoz való letölthető

szoftveralkalmazások; oktatási szoftverek; oktató szoftverek; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető;

számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; számítógéppel használható interaktív szórakoztató

 szoftverek; szórakoztató szoftverek.

  16    Könyvek; könyvek a játékok és szerencsejátékok területén.

  28    Asztali társasjátékok; kérdéskészletek társasjátékokhoz; társasjátékok.

 ( 210 ) M 21 01829

 ( 220 ) 2021.05.06.

 ( 731 )  XIA YONGPING, Yiwu City, Zhejiang (CN)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 ) KMT

 ( 511 ) 6    Fémek, megmunkálatlan, nyers alapfémek; közönséges fémek nyers, vagy megmunkálatlan állapotban;

 vízvezetékek (nem elektromos) fémből; vasáru építéshez; fémáruk.

8    Kézzel működtetett kerti szerszámok; kéziszerszámok és kézi eszközök anyagmegmunkáláshoz, építéshez,

javításhoz és karbantartáshoz; kések, konyhakések és vágóeszközök konyhai használatra; nem elektromos

borotvák; kézi működtetésű higiéniai és szépségápolási eszközök emberek és állatok számára; nyelek kézi

 szerszámokhoz.

 16    Papír-írószer áruk; fapép karton [papíráru]; ívek [papíráruk]; a grafikai iparban használatos papírok;

 ragasztók művészeti használatra; előkék papírból; papírzsebkendők, papírtörlők; papír asztalterítők.

 ( 210 ) M 21 01835

 ( 220 ) 2021.05.06.

 ( 731 )  XIA YONGPING, Yiwu City, Zhejiang (CN)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest
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 ( 541 ) KMT Style

 ( 511 )  20    Bútorok; tükrök (ezüstözött üveg); tárolódobozok, nem fémből; állati csont [megmunkálatlan vagy részben

 megmunkált anyag]; tajtékkő, szepiolit [nyers vagy részben megmunkált anyag]; borostyán.

 24    Textilek és textilhelyettesítők; vásznak; függönyök textilből vagy műanyagból; ágyterítők, ágytakarók;

 párnahuzatok, vánkoshuzatok; törölközők; ágyterítők papírból; hálózsákok; szúnyoghálók.

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; szalagok [paszományáru] és masnik mint rövidáruk; gombok,

ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk; művirágok; hajhosszabbítások; hajdíszek; parókák; műhajak;

álszakállak; hajcsatok; hajhálók; csatok; cipzárak; fityegők, apró díszek, nem ékszerekhez, kulcskarikákhoz vagy

kulcsláncokhoz; égőket tartalmazó karácsonyi mesterséges girlandok; elektromos és nem elektromos

 hajsütővasak, hajcsavarók.

 ( 210 ) M 21 01840

 ( 220 ) 2021.05.07.

 ( 731 )  MVM Energetika Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Future Talks / Powered by MVM

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

  38    Távközlés.

  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 szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 01842

 ( 220 ) 2021.05.07.

 ( 731 )  MVM Energetika Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) MVM Future Talks

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

  38    Távközlés.

  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 szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 01843

 ( 220 ) 2021.05.07.

 ( 731 )  MVM Energetika Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Future Talks

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

  38    Távközlés.

  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 szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 01857

 ( 220 ) 2021.05.10.

 ( 731 )  Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Müller Cecília, Nagyvenyim

  
( 546 )

 ( 511 )   38    Segélyvonalakhoz és ügyfélszolgálatokhoz kapcsolódó telefonos kommunikációs szolgáltatások.

  41    Elektronikus kiadványszerkesztés.
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  44    Az interneten keresztül nyújtott orvosi információs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01861

 ( 220 ) 2021.05.10.

 ( 731 )  HSG Consulting Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Számítógépesített on-line rendelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01870

 ( 220 ) 2021.05.10.

 ( 731 )  SHREM-MED Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Tibor Ügyvédi Iroda, Hajdúböszörmény

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Ájurvéda terápia.

 ( 210 ) M 21 01874

 ( 220 ) 2021.05.11.

 ( 731 )  Excellence Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Bravics Ügyvédi Iroda, Hajdúsámson

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; habkő, horzsakő; nem gyógyhatású balzsamok; nem

gyógyhatású bőrápoló folyadék; nem gyógyhatású bőrápoló masszázskrémek; pedikűr készítmények;

sarokreszelő habkövek; bőrápoló készítmények; lábradírok; mesterséges habkövek; nem gyógyhatású lábáztatók;

folyékony szappan lábfürdőhöz; hámlasztóradírok a lábak ápolásához; lábizzadásgátló szappanok; bőrápoló

balzsamok (nem gyógyhatású -); bőrkrémek; bőrlágyító emulziók; bőrlágyítók; csiszolópapír körmökhöz;

csiszolópapír körmökön történő használatra; épített köröm tipek formázására szolgáló por; fedőanyagok

műkörömépítéshez; fedőlakkok, körömlakkvédő rétegek (top coat); hintőpor; készítmények zselés műkörmök

eltávolításához; körmökhöz való fedőanyagok; köröm-kondicionálók; köröm krémek; körömágybőr-puhítók;

körömalapozók (kozmetikai cikkek); körömápoló készítmények; körömerősítők (kozmetikumok); körömgél,

körömzselé; körömfestő tollak; körömjavító készítmények; körömkeményítők; körömlakk alapozók; körömlakk

készítmények; lábápolási készítmények (nem gyógyhatású -); lábbalzsamok (nem gyógyhatású -); lábpakolások

bőrápoláshoz; lábpúderek (nem gyógyhatású); műköröm lábra; műköröm tipek; nem gyógyhatású lábápoló tejek;

 nem gyógyhatású lábkrémek.

8    Bőrkeményedés vágók; dörzspapír borítású körömreszelők; elektromos körömpolírozók; elektromos pedikűr

készletek; elektromos vagy nem elektromos körömfényesítők, körömpolírozók; elektromos lábreszelők; golyós

fejű utántöltők elektronikus körömreszelőkhöz; köröm eltávolító csipesz; körömágybőr eltávolítók; körömágybőr

tolók; körömágybőr vágó csipeszek; körömágybőr vágók; körömcsipeszek; körömreszelők, elektromos;

 lábcsiszolók; pedikűr kellékek; pedikűr kellékek (kéziszerszámok); pedikűr készletek.
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 44    Lábmasszázs szolgáltatások; körömápolási szolgáltatások; körömápoló szalon szolgáltatásai; lábak

 szépségápolása; lábápolás; lábápolási szolgáltatások; manikűr és pedikűr szolgáltatások; pedikűr szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01875

 ( 220 ) 2021.05.11.

 ( 731 )  Tóth Richárd, Vác (HU)

 ( 740 )  Dr. Házy Dorottya, Vác

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Férfi ruházat; fiú ruházat; ruházati cikkek nők számára; ruházat sportoláshoz; szabadidő együttesek

 [ruházat].

 ( 210 ) M 21 01911

 ( 220 ) 2021.05.12.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) SÁGA FINI MINI

 ( 511 )   29    Hús, baromfihús.

 ( 210 ) M 21 01912

 ( 220 ) 2021.05.13.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, baromfihús, hústermékek, felvágottak és virslik.

 ( 210 ) M 21 01913

 ( 220 ) 2021.05.13.

 ( 731 )  KIWI Szoláris Korlátolt Felelősségű Társaság, Érd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Arc- és testápoló folyadékok; arcápoló folyadék; arcápoló permet; arckrém; arcmaszkok; szépségápoló

szérumok; folyékony szappan; kéztisztító; kéztisztító készítmények; olajok testápolási, higiéniai célokra;

szappanok és gélek; test- és arcápoló olajok; testápolási cikkek; testápolási és szépségápolási készítmények;

testápoló gélek; testápolók; tusfürdő; testvaj; kozmetikai arcápoló készítmények; hámlasztó radírok kozmetikai

célokra; kézápoló folyadékok; kézkrém; hámlasztóradírok kézápoláshoz; kézápoló folyadék (nem gyógyhatású -);

kézápoló olajak (nem gyógyhatású -); nem gyógyhatású lábápoló tejek; lábápolási készítmények (nem

gyógyhatású -); fürdőgolyók; fürdőkészítmények; nem gyógyhatású szépségápoló szerek fürdővízbe; körömápoló

készítmények; sampon; hajöblítők [samponok, kondicionálók]; kondicionáló balzsam; készítmények
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borotválkozáshoz; borotválkozó balzsam; borotválkozás utáni balzsam; borotválkozás előtti készítmények;

borotválkozás utáni készítmények; folyadékok borotválkozáshoz, borotvakrémek; borotválkozáshoz használt

habok; borotválkozó stiftek, stickek [készítmények]; szakállolaj; szakállápoló készítmények; szakállápoló

oldatok, folyadékok; illóolajok; víz hozzáadásával elkészíthető por alapú sampon; víz hozzáadásával elkészíthető

 por alapú tusfürdő; víz hozzáadásával elkészíthető por alapú szappan.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

arc- és testápoló folyadékok; arcápoló folyadék; arcápoló permet; arckrém; arcmaszkok; szépségápoló szérumok;

folyékony szappan; kéztisztító; kéztisztító készítmények; olajok testápolási, higiéniai célokra; szappanok és

gélek; test- és arcápoló olajok; testápolási cikkek; testápolási és szépségápolási készítmények; testápoló gélek;

testápolók; tusfürdő; testvaj; kozmetikai arcápoló készítmények; hámlasztó radírok kozmetikai célokra; kézápoló

folyadékok; kézkrém; hámlasztóradírok kézápoláshoz; kézápoló folyadék (nem gyógyhatású -); kézápoló olajak

(nem gyógyhatású -); nem gyógyhatású lábápoló tejek; lábápolási készítmények (nem gyógyhatású -);

fürdőgolyók; fürdőkészítmények; nem gyógyhatású szépségápoló szerek fürdővízbe; körömápoló készítmények;

sampon; hajöblítők [samponok, kondicionálók]; kondicionáló balzsam; készítmények borotválkozáshoz;

borotválkozó balzsam; borotválkozás utáni balzsam; borotválkozás előtti készítmények; borotválkozás utáni

készítmények; folyadékok borotválkozáshoz, borotvakrémek; borotválkozáshoz használt habok; borotválkozó

stiftek, stickek [készítmények]; szakállolaj; szakállápoló készítmények; szakállápoló oldatok, folyadékok;

illóolajok; víz hozzáadásával elkészíthető por alapú sampon; víz hozzáadásával elkészíthető por alapú tusfürdő;

 víz hozzáadásával elkészíthető por alapú szappan.

 ( 210 ) M 21 01914

 ( 220 ) 2021.05.13.

 ( 731 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 01915

 ( 220 ) 2021.05.13.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Baromfihús, sonka.

 ( 210 ) M 21 01916

 ( 220 ) 2021.05.13.
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 ( 731 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari

 vagy háztartási ragasztóanyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 21 01917

 ( 220 ) 2021.05.13.

 ( 731 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 ) RITKA VAD

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

 ( 210 ) M 21 01918

 ( 220 ) 2021.05.13.

 ( 731 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 01919

 ( 220 ) 2021.05.13.

 ( 731 )  CÍVISBÚTOR Bútoripari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagyhegyes (HU)

 ( 740 )  Dr. Micskey Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Fürdőszoba szerelvények; fürdőszobai berendezések.

 20    Elemes fürdőszobabútorok; fürdőszobaszekrények; fürdőszobabútorok; fürdőszobai berendezések bútorok

formájában; fürdőszobai szekrények; fürdőszobaszekrények; mosdókagylóval egybeépített

 fürdőszobaszekrények; mosdóval egybeépített fürdőszobaszekrények.

 ( 210 ) M 21 01920

 ( 220 ) 2021.05.13.

 ( 731 )  CÍVISBÚTOR Bútoripari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagyhegyes (HU)
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 ( 740 )  Dr. Micskey Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Marbella

 ( 511 )   11    Fürdőszoba szerelvények; fürdőszobai berendezések.

 20    Elemes fürdőszobabútorok; fürdőszobaszekrények; fürdőszobabútorok; fürdőszobai berendezések bútorok

formájában; fürdőszobai szekrények; fürdőszobaszekrények; mosdókagylóval egybeépített

 fürdőszobaszekrények; mosdóval egybeépített fürdőszobaszekrények.

 ( 210 ) M 21 01921

 ( 220 ) 2021.05.13.

 ( 731 )  Wellyou Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Elektronikus kiadványok nnegjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása;

elektronikus szövegek megjelentetése; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és

könyvek megjelentetése elektronikus formában; online kiadói szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése;

podcastok létrehozása [írása]; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; újság kiadása ügyfelek

számára az interneten; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok kiadása;

videostúdiók szolgáltatásai; WEB-es újságok megjelentetése; multimédiás anyagok online kiadása; videók

gyártása; videók, videofelvételek készítése; filmek és videofilmek gyártása; hang- és videofelvételek készítése;

audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; speciális effektes animációk készítése filmekhez

 és videókhoz; online újságírás; cikkek, interjúk, videók és podcastok készítése.

 ( 210 ) M 21 01926

 ( 220 ) 2021.05.14.

 ( 731 )  Schoco Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Édesipari termékek; fagylalt, jégkrém.

  32    Alkoholmentes italok, üdítők.

 ( 210 ) M 21 01927

 ( 220 ) 2021.05.14.

 ( 731 )  Edmond Pharma Srl., Paderno Dugnano (IT)

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

 ( 541 ) ESTECLIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 21 01928

 ( 220 ) 2021.05.14.

 ( 731 )  Horváth István Szilveszter, Baja (HU)

 Vukoszávlyev Szlobodán Petár, Újszentiván (HU)

 Buczó Csanád László, Kiskunhalas (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások, online reklámozás, reklám, marketing és promóciós

 anyagok terjesztése, reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül.

  36    Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások, irodai szolgáltatások.

 41    Szórakoztatás, kulturális tevékenységek, turnézó előadások [roadshowk], mint szórakoztatási szolgáltatások,

audio-, video és multimédiás termékek gyártása, fényképezés, élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások,

showműsorok tervezése, showműsorok szervezése, kulturális fesztivál, és azzal kapcsolatos szolgáltatások,

meghallgatások televíziós tehetségkutató versenyekre, online szórakoztatás, online térben történő versenyek

 szervezése, megrendezése.

 ( 210 ) M 21 01930

 ( 220 ) 2021.05.14.

 ( 731 )  Diagpro Home Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Orvosi diagnosztikai műszerek, eszközök; diagnosztikai eszközök vírusok vizsgálatához; gyógyászati célú

 diagnosztikai vizsgálatok elvégzésére szolgáló eszközök.

  35    Kis- és nagykereskedelmi tevékenységek diagnosztikai műszerek, eszközök vonatkozásában.

 ( 210 ) M 21 01931

 ( 220 ) 2021.05.14.

 ( 731 )  Metalcontrol Kft., Miskolc (HU)

  
( 546 )

 ( 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; adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási

szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; anyagtesztelés (1);

anyagtesztelés (2); bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; csapadékoszlatás; csomagolástervezés;

dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; e-kereskedelmi műveletekhez való technológiát alkalmazó

felhasználó-hitelesítési szolgáltatások; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági

tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhasználói hitelesítési

szolgáltatások nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO) technológia alkalmazásával online

szoftveralkalmazásokhoz; felhőalapú számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása

elektronikus médiába; fizikai kutatások; földmérés; geológiai kutatás; geológiai kutatások (1); geológiai kutatások

(2); grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hegesztéssel kapcsolatos kutatás;

hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések felderítése érdekében; honlap-alapú

adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások];

honlaptervezési tanácsadás; időjárás-előrejelzés; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;

internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; ipari formatervezés; kalibrálás [mérés];

kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;

lábon álló fa minőségértékelése; mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával

kapcsolatos mérések, földmérés; mérőórák bérbeadása energiafogyasztás rögzítésére; meteorológiai előrejelzés,

minőségellenőrzés; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés; olaj-, gáz- és
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bányaipari kutatási szolgáltatások; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel kapcsolatos

felmérések készítése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); szakszövegek írása; számítástechnikai

tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;

számítógépek bérbeadása; számítógépes adat-helyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete

jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek

felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép-programozás; számítógépszoftver-tanácsadás; személyes azonosító adatok elektronikus

felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szén-dioxid-kibocsátás

csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; szerver hosting,

szerverbérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás, szoftver

mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás;

technológiai kutatás; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; térképészet;

természeti katasztrófák tudományos és technikai kutatása; tudományos és technológiai kutatás szabadalmak

feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés;

vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; víz alatti kutatás, feltárás;

 vízelemzés; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 210 ) M 21 01935

 ( 220 ) 2021.05.14.

 ( 731 )  Premium Quality Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros Milán, Szeged

  
( 546 )

 ( 511 )   20    Párnák, díszpárnák; párnák, fejpárnák; párnák háziállatoknak.

 24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból; dunyhák,

 paplanok.

 ( 210 ) M 21 01990

 ( 220 ) 2021.05.18.

 ( 731 )  Nyitrai Peter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Buggy-k, homokfutók.

 ( 210 ) M 21 01992

 ( 220 ) 2021.05.18.

 ( 731 )  Coventry House Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MOMZEE

 ( 511 )  35    Online árösszehasonlítási szolgáltatások; online rendelési szolgáltatások; online reklám- és

marketingszolgáltatások; online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikumokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; babakocsikkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; csecsemőgondozással kapcsolatos termékek kiskereskedelme; gyermekek

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 14. szám, 2021.07.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1820



ellátásával, nevelésével, fejlesztésével kapcsolatos termékek kiskereskedelme; bútorokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; könyvekkel, nyomdaipari termékkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

online kereskedők áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kereshető online útmutató segítségével; reklámok

terjesztése online kommunikációs hálózatokon; online kereskedelmi információkat tartalmazó jegyzékek

biztosítása az interneten; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online

üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára lebonyolított kereskedelmi tranzakciók intézése;

fogyasztói terméktanácsadás; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

kereskedelmi információk és tanácsadás biztosítása a fogyasztók részére a kozmetikai termékek területén; árak

 összehasonlítására épülő vásárlási szolgáltatások.

 41    Online oktatás biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése; online

képzések biztosítása; online szemináriumok biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online, nem

letölthető videók biztosítása; online kritikák közzététele szórakoztatási célból; online nem letölthető

audiotartalmak biztosítása; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; folyóiratok és könyvek

elektronikus online közzététele; tornával kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; online

elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; számítógépes adatbázisból vagy internetről online

biztosított oktatási információk; nem letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása;

oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online módon; fitnesztréninggel kapcsolatos információk

rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre

bocsátása a zene terén; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az interneten

keresztül nyújtott tájékoztatás; életmód tanácsadás (képzés); oktatási tanácsadási szolgáltatások; képzési vagy

oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; szülők képzése gyermekneveléshez;

szülők képzése szülői támogató csoportok szervezése terén; tanfolyamok szervezése; személyiségfejlesztő

tanfolyamok; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; tanfolyamok,

szemináriumok és műhelyek lebonyolítása; önképzési módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; orvosi

témájú oktatási tanfolyamok lebonyolítása; nyitott tanulási módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése;

levelező oktatás, távoktatás; mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára; oktatótanfolyamok biztosítása

fiatalok számára; szakmai felkészítő tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; útmutató, oktatási és képzési

tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára; felkészítő szakmai tanfolyamok nyújtása fiatalok

 számára; szakmai felkészítő képzések biztosítása fiatalok számára; terhestorna utasítások.

 44    Pszichológiai tanácsadás; allergiával kapcsolatos tanácsadás; tanácsadás szülés területén; szoptatási

tanácsadási szolgáltatások; orvosi tanácsadás terhesség terén; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban;

integrált pszichológiával kapcsolatos tanácsadás; stresszel kapcsolatos orvosi tanácsadás; táplálkozási és étrendi

tanácsadás; életmód-tanácsadás egészségügyi célokra; magatartással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

pszichológiai tanácsadás egészségügyi problémák feldolgozására; szülés utáni gondozási szolgáltatások nők

 számára.

 ( 210 ) M 21 01996

 ( 220 ) 2021.05.18.

 ( 731 )  Danubia Talents Művészeti Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőfalvi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Danubia Talents Nemzetközi Zenei Verseny

 ( 511 )  41    Élő előadások szervezése; élő előadások szervezése és bemutatása; élő előadásokkal kapcsolatos

szolgáltatások; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő zene szolgáltatása; élő zenei

előadások; élő zenei előadások szervezése; élő zenei előadások tartása; élő zenei koncertek; élő zenei műsorok;

élő zenekari előadások; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő zenekari fellépések bemutatása;

élő zeneműsorok; élő zenés színházi előadások; élőzenés koncertek; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; énekegyüttesek által nyújtott szórakoztató szolgáltatások; koncertszolgáltatások; koncertek

bemutatása; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; koncertek prezentálása; koncertek szervezése;
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koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével

kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; koncertszolgáltatások; operák bemutatása; szimfonikus

zenekari szolgáltatások; díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása;

kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések,

szakmai konferenciák szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; konferenciák és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; művészeti versenyek szervezése; oktatási

célú előadások tervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási

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

oktatási szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; összejövetelek lebonyolítása;

szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; audiofelvételi és

-készítési szolgáltatások; audioprogramok elkészítése; audiovizuális felvételek készítése; hangstúdiók

szolgáltatásai; oktatóvideók készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási beszámolók

 készítése; szórakoztató hangfelvételek gyártása; stúdiószolgáltatások; felnőttképzés.

 ( 210 ) M 21 02001

 ( 220 ) 2021.05.18.

 ( 731 )  Wengang Hu, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Czupor Hajnalka Ügyvédi Iroda, Budakeszi

  

( 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 21 02004

 ( 220 ) 2021.05.19.

 ( 731 )  Regenerál-Med Kft., Debrecen (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.

 44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére; ájurvéda

terápia; alternatív gyógyászati szolgáltatások; ambuláns orvosi ellátás; bentlakásos intézmények gyógykezelési

szolgáltatásai; bentlakásos intézmények orvosi tanácsadási szolgáltatásai; betegek kezeléséhez kapcsolódó

egészségügyi ellátási és elemzési szolgáltatások; betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó orvosi

támogatás nyújtása; betegségek diagnózisának felállítása; bőrgyógyászati szolgáltatások; bőrproblémák

kezeléséhez kapcsolódó bőrgyógyászati szolgáltatások; csontkovács szolgáltatások; csillapító kezelés;

gyógyászati szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; gyógyászati szolgáltatások krónikus fájdalom

kezelésének területén; gyógyászati tanácsadási szolgáltatások; gyógyászati termékekkel kapcsolatos tanácsadási

és tájékoztatási szolgáltatások; gyógyászati vizsgálati szolgáltatások betegségek diagnosztizálásával és

kezelésével kapcsolatban; gyógyszeres kezeléssel kapcsolatos tanácsadás; klinikák és kórházak által nyújtott
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gyógyászati kezelési szolgáltatások; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; klinikák, rendelőintézetek;

magánkórházi szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi elemzési szolgáltatások emberek kezelésével kapcsolatban;

orvosi elemzési szolgáltatások páciensek kezelésével kapcsolatban; orvosi, egészségügyi szolgáltatások

biztosítása; orvosi diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; orvosi információs szolgáltatások; orvosi

szűrővizsgálatok; orvosi tájékoztatás; orvosi tanácsadás; orvosi vizsgálatok; orvosi tanácsadási szolgáltatások;

orvosi vizsgálatok, analízisek; orvosi vizsgálatok lebonyolítása; páciensek tájékoztatása a gyógyszerek

 adagolásával kapcsolatban.

 ( 210 ) M 21 02005

 ( 220 ) 2021.05.19.

 ( 731 )  Vinophoria Kft., Villány (HU)

 ( 740 )  Bittera, Kohlrusz & Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 02010

 ( 220 ) 2021.05.19.

 ( 731 )  EMG Group Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Untold Stories Budapest

 ( 511 )  25    Atlétatrikók; bandana kendők; csősálak; dzsekik; esőruhák; fejre való sálak, fejkendők; felsőruházat;

kabátok, dzsekik; kesztyűk; kétujjas kesztyűk; mellények; nyakkendők; overallok, munkaruhák; övek [ruházat];

pólók; poncsók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; sildek,

 napellenzők [fejfedők]; trikók; vállkendők, nagykendők.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét

igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; reklámanyagok

 [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámterjesztés; marketing szolgáltatások.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; alkotóműhelyek szervezése

és lebonyolítása [képzés]; coaching; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; kulturális vagy oktatási

 célú kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 21 02027

 ( 220 ) 2021.05.20.

 ( 731 )  Péteri-Takáts Zoltán Miklós, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  35    Autóhifi termékek, házimozi termékek, szórakoztató elektronikai termékek, hajós termékek, háztartási és

konyhafelszerelési eszközök, kerékpárok, rollerek, sporteszközök, baba-mama termékek, babakocsik, ruházati

cikkek, játékok és játékszerek, egészségügyi eszközök, sportcikkek, szépségápolási termékek, mobil telefon és

 tartozékai, televíziók és projektorok kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 21 02040

 ( 220 ) 2021.05.20.

 ( 731 )  P & P Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyírbogát (HU)

 ( 740 )  Dr. Füri Attila Róbert, Nyíregyháza

 ( 541 ) Spirit Of Napraforgó

 ( 511 )   29    Étkezési napraforgómag; napraforgó magvak, feldolgozott; napraforgómag, elkészítve.

 ( 210 ) M 21 02042

 ( 220 ) 2021.05.21.

 ( 731 )  Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; bébiételek; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők;

 táplálékkiegészítők és diétás készítmények.

 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; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02043

 ( 220 ) 2021.05.21.

 ( 731 )  Kalacsakra Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; diétás ételek csecsemők számára; diétás és táplálkozási

 készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők.

 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; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 21 02050

 ( 220 ) 2021.05.21.

 ( 731 )  Holland Pázsit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  27    Padlóburkolatok, mesterséges burkolatok; mesterséges gyep, műgyep; mesterséges gyep játékra használt

felületek burkolására; mesterséges gyep, sportolásra használt felületek burkolására; mesterséges gyep szabadidős

tevékenységekhez használt felületek burkolására; párnázott alátétek mesterséges gyephez; csúszásmentes

 anyagok padlóburkolatok alá; védő padlóburkolatok.

 31    Természetes gyep; pázsit, gyep; kertészeti talajtakarók; mezőgazdasági, vízgazdasági termények, kertészeti

 és erdészeti termékek; megerősített gyep; fűfélék [növények].

 44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; gyepgondozási szolgáltatások; gyomirtás;

kertművelés; tájkertész-szolgáltatások; mesterséges gyep fektetése; gyepszőnyeg fektetés; kertészeti tanácsadás;

pázsitgondozás; kertészeti szolgáltatások; gyep tervezéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; gyep

kiválasztásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; gyepszőnyeg fektetésével kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; mesterséges gyep fektetésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; gyepgondozással

 kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02081

 ( 220 ) 2021.05.25.

 ( 731 )  BUDIŠ a. s., Dubové (SK)

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvíz [italok]; alkoholmentes italok; szörpök italokhoz; készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 21 02082

 ( 220 ) 2021.05.25.

 ( 731 )  BUDIŠ a. s., Budiš (SK)

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

 ( 541 ) GEMERKA

 ( 511 )   32    Ásványvíz [italok]; alkoholmentes italok; szörpök italokhoz; készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 21 02083

 ( 220 ) 2021.05.26.

 ( 731 )  Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk.

 35    Időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; szövegszerkesztés; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; vállalati

 kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése.

  38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.
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 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; fordítás és

tolmácsolás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tolmács

 szolgáltatások.

  45    Jogi dokumentumok elkészítése.

 ( 210 ) M 21 02084

 ( 220 ) 2021.05.26.

 ( 731 )  Marquard Média Magyarország Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Mesélj, Anyukám!

 ( 511 ) 9    Védőálarcok/-maszkok; tokok okostelefonokhoz; táblagéptokok; számítógépes képernyővédő szoftverek,

rögzített vagy letölthető; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített [1];

számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes

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

tokok, táskák; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített;

mágneses személyazonosító kártyák; laptop tokok; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek

mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok; kamera filterek; kompaktlemezek, CD-k [audio-video]; hanglemezek;

 hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; fényképezőgépek, kamerák; díszítő mágnesek.

 16    Bónok, utalványok; borítékok [papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; dossziék [papíráruk]

(1); dossziék [papíráruk] (2); elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; értesítő kártyák; fedelek, kötések,

borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; folyóiratok; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;

hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; írásminták; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; íróeszközök;

írófelszerelések; írókészletek [papíráruk]; jegyek; karton; kártyák; katalógusok; képek; képeslapok,

levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; könyvek; könyvjelzők; könyvtámaszok; laminálók irodai

használatra; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak; névtábla-tartók

[irodai felszerelések]; noteszok (1); nyomdai alátétek, nem textilből; nyomtatott órarendek, menetrendek;

nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; papír; papíralátétek; papír

asztalterítők; papírfeliratok, zászlók; papír-írószer áruk; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók;

papírzsebkendők, papírtörlők; pecsételő anyagok papíripari használatra; plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból; poháralátétek papírból; poszterek; prospektusok; sablonok [papíráruk]; scrapbook [családi albumok];

stencilek ételek és italok dekorálásához; szórólapok; szövegkiemelő tollak; tollak [irodai cikkek]; toll- és

ceruzatartók; tolltartó dobozok; töltőceruzák [rotringok]; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zacskók

 csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások

megválaszolásához; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; átmeneti üzletmenedzsment; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy

reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; keresőmotor-optimalizálás

reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése
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kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók

kidolgozása; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás,

hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés [2]; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés;

szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési

célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi

vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára;

 webindexelés kereskedelmi vagy reklámcélokra.

 41    Coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; felhasználói értékelések szolgáltatása

szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális

célokra; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

nyereményjátékok működtetése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; partik tervezése

[szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés; videoszerkesztési

 szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez.

 42    Dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; fizikai adatok vagy dokumentumok

átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szoftverek frissítése;

 weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.

 ( 210 ) M 21 02085

 ( 220 ) 2021.05.26.

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

 ( 541 ) COTANYDON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 21 02087

 ( 220 ) 2021.05.26.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) LIXANON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 21 02088

 ( 220 ) 2021.05.26.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) ELIXAC

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 21 02089

 ( 220 ) 2021.05.26.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) EDOAC

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.
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 ( 210 ) M 21 02090

 ( 220 ) 2021.05.26.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) SALIXABAN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 21 02091

 ( 220 ) 2021.05.26.

 ( 731 )  BORPALOTA Borászati és Borforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hauck Arvid, Budapest

 ( 541 ) PIMASZ

 ( 511 )   32    Mustok, szőlőmust, gyümölcslevek.

  33    Almabor, borok, pezsgők, égetett szeszesitalok.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, szállodai szolgáltatások,

 vendéglátás.

 ( 210 ) M 21 02099

 ( 220 ) 2021.05.26.

 ( 731 )  Invitech ICT Services Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Haraszthyová Kitty, Budaörs

 ( 541 ) Invitech ICT Services

 ( 511 )   38    Távközlési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02104

 ( 220 ) 2021.05.26.

 ( 731 )  dr. Prónay Bence, Budapest (HU)

 ( 541 ) Aura render

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

 fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 02105

 ( 220 ) 2021.05.27.

 ( 731 )  Pandan Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Somogyi Andrea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Műanyagfóliák csomagolásra.

 ( 210 ) M 21 02110

 ( 220 ) 2021.05.27.

 ( 731 )  Bartha Hedvig, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Huncut randi

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek és ajándéktárgyak; videojátékok; társasjátékok; táblajátékok; táblajáték gyűjtemények;

 többrendeltetésű játékok gyermekeknek.
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 ( 210 ) M 21 02170

 ( 220 ) 2021.05.31.

 ( 731 )  Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bordás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 02172

 ( 220 ) 2021.05.31.

 ( 731 )  TBG PRODUCTION, Páty (HU)

 ( 740 )  dr. Szénási Viktória, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Prospektusok; szórólapok.

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

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

 ( 210 ) M 21 02173

 ( 220 ) 2021.05.31.

 ( 731 )  TBG PRODUCTION Kft., Páty (HU)

 ( 740 )  dr. Szénási Viktória, Budapest

 ( 541 ) VADAK URA -THE COVENANT

 ( 511 )   16    Prospektusok; szórólapok.

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

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

 ( 210 ) M 21 02175

 ( 220 ) 2021.05.31.

 ( 731 )  Iron & Smith Vagyonkezelő Kft., Szada (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DREFT

 ( 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 02176

 ( 220 ) 2021.05.31.

 ( 731 )  KayakFirst Kft., Szeged (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 21 02177

 ( 220 ) 2021.05.31.

 ( 731 )  Simon Gyümölcs Korlátolt Felelősségű Társaság, Zagyvaszántó (HU)

 ( 740 )  Dr. Buzma Sándor László, Hatvan

 ( 541 ) Friss Családi Gondoskodás

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 21 02181

 ( 220 ) 2021.06.01.

 ( 731 )  Márton Károly, Hajdúszoboszló (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 21 02182

 ( 220 ) 2021.06.01.

 ( 731 )  Cupy Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Selfit

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

 ( 210 ) M 21 02185

 ( 220 ) 2021.06.01.

 ( 731 )  Domonkos Katalin, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Fejfedők [kalapáruk]; kalapáruk; lábbelik; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; ruházati cikkek; alul

összepatentozható body-k, kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; overallok, munkaruhák; baba

nadrágok [ruházat]; esőruhák; felsőruházat; kabátok, dzsekik; készruhák; kezeslábasok [felsőruházat]; mellények;

partedlik, előkék, nem papírból; pizsamák; parkák; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött

 pulóverek; sapkák; tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné.

 ( 210 ) M 21 02224
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 ( 220 ) 2021.06.03.

 ( 731 )  M-RTL Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gonda Gáspár, Budapest

  

( 546 )

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

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; 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 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;
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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 02275

 ( 220 ) 2021.06.09.

 ( 731 )  BERTIS HUNGARY Kft, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Elsősorban húst tartalmazó fagyasztott ételek; főként húsból álló készételek; főként húst tartalmazó

készételek; főtt húsételek; gőzölt tojásos húslevesféle, egytálétel sok zöldségfélével; húsalapú snack-ételek;

húsgombócok; húslevesek, erőlevesek; kalbi [grillezett húsétel]; készételek húsból; konyhakész hús; quenelles

[hosszúkás gombócok halból, csirkehúsból vagy más húsból]; quenelles [húsgombócok]; tajine [elkészített hús,

hal vagy zöldség]; teljesen vagy lényegében húsból készült készételek; alacsony zsírtartalmú tejtermékekből

készült szendvicskrémek; elsősorban tejtermékből készített kávékrémporok; krémpor [tejtermékek]; növényi

tejszín [tejtermék-helyettesítő]; tejszín [tejtermékek]; tejtermékalapú szendvicskrémek; tejtermékek;

tejtermékekből készült desszertek; tejtermékekből készült italok; botifarra kolbász; bratwurst kolbász; chorizo

kolbász; füstölt kolbászok; kolbász; kolbászhús; kolbászok; kolbászok, tartósítva; kolbásztermékek; levegőn

szárított kolbászok; nyers kolbász; szalámi; friss húsok; cottage cheese [túrószerű sajtfajta]; sajtok; sajttermékek;

hús és hústermékek; hús, feldolgozott hústermékek, disznóhús, disznósajt, disznózsír, húsból készült étkezési

termék,szalona; főként szalonnát tartalmazó készételek; puffasztott szalonnabőr, sertésbőr; sült sertés hasalja

 szalonna [samgyeopsal]; szalonnabőr; szalonnabőrök.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; reklám tevékenység,

 kereskedelem.

 ( 210 ) M 21 02276

 ( 220 ) 2021.06.09.

 ( 731 )  Takács Dániel, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 02372
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 ( 220 ) 2021.06.15.

 ( 731 )  Ji Xiaocheng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Meggyesi Zita, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Vetítőgépek, diavetítők, projektorok.

 ( 210 ) M 21 02526

 ( 220 ) 2021.06.24.

 ( 731 )  BAKONYI SÜTŐDE Sütőipari és Kereskedelmi Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Friss péksütemények; leveles tésztából készült péksütemények; pékáruk; pogácsák, fánkok; kenyér; friss

kenyerek; kenyerek és zsemlék; bucik, zsemlék; reggeli sütemények; sós sütemények; sütemények;

péksütemények készítésére használt keverékek; lisztek; fagyasztott sütemények; fagyasztott tésztalapok;

 fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez; szendvicsek.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: friss péksütemények; leveles tésztából készült péksütemények; pékáruk; pogácsák, fánkok;

kenyér; friss kenyerek; kenyerek és zsemlék; bucik, zsemlék; reggeli sütemények; sós sütemények; sütemények;

péksütemények készítésére használt keverékek; lisztek; fagyasztott sütemények; fagyasztott tésztalapok;

 fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez; szendvicsek.

  40    Kenyér egyedi igények szerinti előállítása; pékáruk egyedi igények szerinti előállítása.

 43    Kávézói szolgáltatások; vendéglátás; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások;

étel- és italkészítés; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

 italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 21 02629

 ( 220 ) 2021.07.02.

 ( 731 )  AImotive Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Mesterséges intelligenciára optimalizált hardveregységek neurális hálózatokhoz való használatra; skálázható

hardvermegoldások mesterséges intelligencia funkcionalitásainak gyorsításához részben automatizált és autonóm

vezetéshez; adatfeldolgozó hardveregységek és szoftver neurális hálózatokhoz való használatra; számítógépes

hardver komponensek, nevezetesen félvezető eszközök, félvezető chipek és FPGA (programozható kapumátrix)

 eszközök adatfeldolgozáshoz és mesterséges intelligencia funkcionalitásokhoz.

 ( 210 ) M 21 02631

 ( 220 ) 2021.07.02.

 ( 731 )  AImotive Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; számítógépes szoftverek; számítógépes operációs rendszerek; operációs rendszerprogramok;

eszközök, rendszerek, számítógépes szoftverek és hardverek a vezetést segítő, parkolást segítő, biztonsági,

szimulációs és mesterséges intelligencia funkcionalitások terén és részben automatizált, önvezető és autonóm
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járművek üzemeltetéséhez; számítógép szoftver és hardver a következőkhöz: mesterséges intelligencia, mély

tanulás, számítógépes látás, képanalizálás, autonóm jármű monitorozása és vezérlése, vezető-támogatott jármű

monitorozása és vezérlése, ember-gép interfészek járművekhez, jármű alrendszer monitorozása és vezérlése,

objektum-érzékelés, sávérzékelés, szemantikus szegmentálás járművezérléshez, többobjektumos követés,

döntéshozás járművezérléshez, navigálás és térkép létrehozás, objektum-felismerés; érzékelők és detektorok;

kamerák; IR kamerák; hordozható GPS egységek; elektromos és elektronikus érzékelők és detektoregységek;

vezetést segítő és biztonsági eszközök és rendszerek, nevezetesen előrefelé ütközésre figyelmeztető rendszerek,

autonóm vészfékek, hátrafelé ütközésre figyelmeztető rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek,

sávban maradást segítő rendszerek, holtteret érzékelő rendszerek, adaptív menetvezérlő rendszerek, automatizált

sávközéptartó rendszerek, autópályás segítő rendszerek, automatizált forgalmi dugó pilóták; parkolást segítő

eszközök és rendszerek, nevezetesen okos parkolást segítő rendszerek, parkolás érzékelők előre-hátra,

automatizált parkolási rendszerek; látássegítő vezetési eszközök és rendszerek; számítógép szoftver és hardver

részben automatizált, önvezető és autonóm járművek működtetéséhez; számítógép szoftver és hardverrészben

automatizált, önvezető és autonóm járművekkel történő használatra; részben automatizált, önvezető és autonóm

funkcionalitásokat lehetővé tevő, neurális hálózatokat használó számítógép szoftver; számítógép szoftver és

hardver részben automatizált, önvezető és autonóm járművekhez, nevezetesen a következőkhöz: mesterséges

intelligencia, mély tanulás, számítógépes látás, képanalizálás, képfelismerés, részben automatizált és autonóm

jármű monitorozása és vezérlése, vezető-támogatott jármű monitorozása és vezérlése, jármű alrendszer

monitorozása és vezérlése, döntéshozás járművezérléshez, adaptálás különböző vezetési kultúrákhoz és

helyzetspecifikus vezetési stílusokhoz, ember-gép interfészek járművekhez, objektum-érzékelés, sávérzékelés,

szemantikus szegmentálás járművezérléshez, többobjektumos követés, környező objektumok mozgási

mintázatának követése és előrejelzése, vészhelyzetek felismerése, navigáció és sajáthely meghatározás,

arcanalízis és képfelismerés; részben automatizált, önvezető és autonóm járműveknél alkalmazható mesterséges

intelligencia berendezések, készülékek és szoftver; berendezések képfeldolgozáshoz; navigációs, irányítási,

nyomkövetési, célmeghatározó és térképkészítő eszközök és rendszerek részben automatizált, önvezető és

autonóm járművek működtetéséhez; mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftver; mesterséges intelligencia

szoftver járművekhez; mesterséges neurális hálózatok; szenzorok helymeghatározáshoz; számítógépes szoftver és

hardver szimulációs környezetekhez; szoftver és hardver szimulációs környezetekhez önvezető és autonóm

járműfunkcionalitások tesztelésére és betanítására; szimulációs környezetek önvezető és autonóm

járműfunkcionalitások teljes és komponensenkénti tesztelésének lehetővé tételére; 3D-s objektumok

fotorealisztikus képeit megjelenítő, valós idejű szimulációs környezetek neurális hálózatok betanításához;

számítógépes szoftver virtuális validáláshoz; virtuális környezet ADAS és automatizált vezetés verifikáláshoz és

validáláshoz; érzékelők szimulálására szolgáló 3D-s környezetszimulátor automatizált vezetés észlelési

komponenseinek teszteléséhez; tesztmenedzsment keretrendszer szimulációhoz és teszteléshez; számítógépes

szoftver és hardver mesterséges intelligencia funkcionalitásaihoz; mesterséges intelligenciára optimalizált hardver

egységek neurális hálózatokhoz való használatra; skálázható hardvermegoldások mesterséges intelligencia

funkcionalitásainak gyorsításához; skálázható hardvermegoldások mesterséges intelligencia funkcionalitásainak

gyorsításához részben automatizált és autonóm vezetéshez; adatfeldolgozó hardveregységek és szoftver neurális

hálózatokhoz való használatra; számítógépes hardver komponensek, nevezetesen félvezető eszközök, félvezető

chipek és FPGA (programozható kapumátrix) eszközök adatfeldolgozáshoz és mesterséges intelligencia

 funkcionalitásokhoz.

 12    Járművek és szállítóeszközök; földi járművek és szállítóeszközök; gépkocsik; vízi járművek; járművek

részei és szerelvényei; szárazföldi gépjárművek és azok részei és szerelvényei; önvezető autók; automata vezetésű

autók; autonóm autók; részben automatizált autók; vezető nélküli autók; önvezető szállítóeszközök; önvezető

szárazföldi járművek; önvezető elektromos járművek; vonóerő-szabályozó rendszerek járművekhez; stabilitást

szabályozó rendszerek járművekhez; pneumatikus sebességváltó-vezérlőrendszerek járművekhez;

 riasztórendszerek járművekhez; fékberendezések járművekhez.

 42    Információtechnológiai szolgáltatások; tudományos és technológiai szolgáltatások, valamint kapcsolódó

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 14. szám, 2021.07.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1834



kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés;

számítógépes hardver fejlesztése; webtárhely szolgáltatások és szoftver-szolgáltatások, valamint szoftver

bérbeadása; számítógépes hardverek és felszerelések bérbeadása; információtechnológiai biztonság, védelem és

helyreállítás; adatmásolási és átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások;

mérnöki szolgáltatások járművekhez való vezetősegítő rendszerek, alkatrészek, tartozékok és elemek terén;

vezetősegítő, részben automatizált, önvezető és autonóm rendszerek kutatása, fejlesztése és tervezése;

szoftverfejlesztés; szoftverfejlesztés gépjárművekhez; gépjárművekhez, képfeldolgozó eszközökhöz és navigációs

eszközökhöz használt szoftverek kutatása, fejlesztése és tervezése; járműbiztonsággal, utasbiztonsággal,

járművezetők segítésére és figyelmeztetésére szolgáló rendszerekkel, és részben automatizált, önvezető és

autonóm járművekkel kapcsolatos fejlesztési és kutatási szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és

minőségellenőrzés; terméktesztelési szolgáltatások; járműbiztonsági és utasbiztonsági tesztelés; önvezető

járművek tesztelése, önvezető járművek rendszereinek tesztelése és fejlesztése; szárazföldi járművekkel

kapcsolatos biztonsági tesztelési szolgáltatások; mesterséges intelligenciát alkalmazó szoftverek kutatása,

 fejlesztése és tervezése; mindezen szolgáltatásokkal kapcsolatos konzultációs és információs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02632

 ( 220 ) 2021.07.02.

 ( 731 )  AImotive Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Vezetést segítő és biztonsági eszközök és rendszerek, nevezetesen előrefelé ütközésre figyelmeztető

rendszerek, autonóm vészfékek, hátrafelé ütközésre figyelmeztető rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető

rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek, sávban maradást segítő rendszerek, holtteret érzékelő

rendszerek, adaptív menetvezérlő rendszerek, automatizált sávközéptartó rendszerek, autópályás segítő

rendszerek, automatizált forgalmi dugó pilóták; parkolást segítő eszközök és rendszerek, nevezetesen okos

parkolást segítő rendszerek, parkolás érzékelők előre-hátra, automatizált parkolási rendszerek; látássegítő vezetési

eszközök és rendszerek; számítógép szoftver és hardver részben automatizált, önvezető és autonóm járművek

működtetéséhez; számítógép szoftver és hardver részben automatizált, önvezető és autonóm járművekkel történő

használatra; részben automatizált, önvezető és autonóm funkcionalitásokat lehetővé tevő, neurális hálózatokat

használó számítógép szoftver; számítógép szoftver és hardver automatizált, önvezető és autonóm járművekhez,

nevezetesen a következőkhöz: mesterséges intelligencia, mély tanulás, számítógépes látás, képanalizálás,

képfelismerés, részben automatizált és autonóm jármű monitorozása és vezérlése, vezető-támogatott jármű

monitorozása és vezérlése, jármű alrendszer monitorozása és vezérlése, döntéshozás járművezérléshez, adaptálás

különböző vezetési kultúrákhoz és helyzetspecifikus vezetési stílusokhoz, ember-gép interfészek járművekhez,

objektum-érzékelés, sávérzékelés, szemantikus szegmentálás jármű vezérléshez, többobjektumos követés,

környező objektumok mozgási mintázatának követése és előrejelzése, vészhelyzetek felismerése, navigáció és

sajáthely maghatározás, arcanalízis és képfelismerés; részben automatizált, önvezető és autonóm járműveknél

alkalmazható mesterséges intelligencia berendezések, készülékek és szoftver; berendezések képfeldolgozáshoz;

navigációs, irányítási, nyomkövetési, célmeghatározó és térképkészítő eszközök és rendszerek részben

automatizált, önvezető és autonóm járművek működtetéséhez; mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftver;

 mesterséges intelligencia szoftver járművekhez; mesterséges neurális hálózatok.

 ( 210 ) M 21 02633

 ( 220 ) 2021.07.02.

 ( 731 )  AImotive Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )
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 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver és hardver szimulációs környezetekhez; szoftver és hardver szimulációs

környezetekhez önvezető és autonóm járműfunkcionalitások tesztelésére és betanítására; szimulációs környezetek

önvezető és autonóm járműfunkcionalitások teljes és kompenensenkénti tesztelésének lehetővé tételére; 3D-s

objektumok fotorealisztikus képeit megjelenítő, valós idejű szimulációs környezetek neurális hálózatok

betanításához; számítógépes szoftver virtuális validáláshoz; virtuális környezet ADAS és automatizált vezetés

verifikáláshoz és validáláshoz, érzékelők szimulálására szolgáló 3D-s környezetszimulátor automatizált vezetés

 észlelési komponenseinek teszteléséhez; tesztmenedzsment keretrendszer szimulációhoz és teszteléshez.

A rovat 132 darab közlést tartalmaz.
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