
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  234.698

 ( 151 )  2021.07.28.

 ( 210 )  M 21 02611

 ( 220 )  2021.06.30.

 ( 732 )  XO DONUT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Friss péksütemények; sütemények; cukrászsütemények; édességek; fánkok.

  43    Kávézói szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 111 )  234.699

 ( 151 )  2021.07.28.

 ( 210 )  M 21 02248

 ( 220 )  2021.06.07.

 ( 732 )  Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia Alapítvány, Budakalász (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  234.721

 ( 151 )  2021.07.28.

 ( 210 )  M 21 00269

 ( 220 )  2021.01.26.

 ( 732 )  Mindenamitaxi Kft, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Taxiszolgáltatások; taxifuvar/taxival végzett szállítás; taxis szállítás tolószékes személyek számára;

 taxiszolgáltatás; taxival történő szállítás megszervezése; utasszállítás taxival.

 ( 111 )  234.731

 ( 151 )  2021.07.28.

 ( 210 )  M 21 02532

 ( 220 )  2021.06.24.
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 ( 732 )  Hartmann-Nagy Andrea, Szomód (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Letölthető kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk.

 16    Oktatási és képzési anyagok; nyomtatott oktatási anyagok; kézikönyvek [útmutatók]; szakkönyvek,

kézikönyvek; nyomtatott kézikönyvek; oktató anyagok [kézikönyvek]; nyomtatott publikációk; oktató jellegű

 kiadványok; közlemények, kiadványok; rendszeresenmegjelenő kiadványok; könyvek.

 41    Egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés; táplálkozáshoz kapcsolódó útmutatás nyújtása;

táplálkozásoktatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos órák tartása; táplálkozással kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; táplálkozássalkapcsolatos oktatás az interneten keresztül; táplálkozással kapcsolatos oktatás;

táplálkozással kapcsolatos oktatás [nem gyógyászati]; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészséggel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészséggelkapcsolatos oktatási szolgáltatások; coaching; személyi

coaching [képzés]; oktatási szolgáltatások coaching formájában; képzési vagy oktatási szolgáltatások life

coaching [életvezetési tanácsadás] területén; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai;rekreációs, szabadidős

klubszolgáltatások nyújtása; étrenddel kapcsolatos oktatási kurzusok biztosítása; étrenddel, diétával kapcsolatos

oktatás [nem orvosi]; képzés és oktatás; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; oktatás, tanítás;

oktatásianyagok fejlesztése; oktatási anyagok kiadása; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása;

oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási célú műhelyek; oktatási célú összejövetelek rendezése;

oktatási előadások szervezése; oktatásiés tanítási szolgáltatások; oktatási tárgyú információk biztosítása;

multimédia publikációk; elektronikus publikációk biztosítása; könyvek publikálása és kiadása; elektronikus

könyvek és folyóiratok internetes publikációja; online nem letölthetőaudiotartalmak biztosítása; audio- és vizuális

média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; online, nem letölthető videók biztosítása; elektronikus

kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; kiadványokmegjelentetése;

online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadványok megjelentetése; elektronikus

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

 magazinokmegjelentetése.

 44    Diétás és táplálkozási tanácsadás; étrendi és táplálkozási útmutatás; információk biztosítása

étrend-kiegészítőkről és táplálkozásról; tájékoztatás étrendi és táplálkozási tanácsokkal kapcsolatban; tájékoztatás

étrendi és táplálkozási kiegészítőkkelkapcsolatban; táplálkozási és étrendi tanácsadás; táplálkozási információk

nyújtása; táplálkozási konzultáció; táplálkozási tanácsadás; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási

szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos információnyújtás; táplálkozássalkapcsolatos szakmai konzultáció;

táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészséggel kapcsolatos

szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; életmód-tanácsadás egészségügyi

 célokra.

 ( 111 )  234.843

 ( 151 )  2021.07.28.

 ( 210 )  M 21 02410

 ( 220 )  2021.06.17.

 ( 732 )  Nguyen Huong Rózsa, Szolnok (HU)

 ( 541 )  flowy

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; arcmaszkok (divatcikkek); arcmaszkok (ruházat); bandana kendők; cloche

kalapok (harang szabású kalapok); divatkalapok; divatos kalapok, fejkendők; esőkalapok; ellenzős sapkák;

fejpántok sportoláshoz; fejre való sálak,fejkendők; fejszalagok (ruházat); gyermek fejfedők; izzadságelnyelő
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fejpántok; izzadságfelfogó fejpántok; izzadságfelszívó pántok teniszezéshez; kendők (ruházat); napellenzők

(ruházat); napvédő kalapok; sapkák; svájcisapkák, barettek; strandkalapok;sportsapkák; sport fejfedők (kivéve

sisakok); textil fejkendők; vízilabda sapkák; úszósapkák; alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák;

alsórészek(ruházat); atlétikai ruházat; atlétatrikók; baba overallok; azonos anyagú és színű pulóverből és

kardigánbólálló együttesek; balettruhák; balettszoknyák; bikinik; biciklisnadrágok; bermudanadrágok; bő szárú

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

bugyogónadrágok, buggyos rövidnadrágok; búvárruhák,vízhatlan ruhák, neoprén ruhák; derékfűzők, gyógyfűzők;

edzőnadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; egyberészes fürdőruhák (hurkolt/kötöttáruk);

egyenruhák; egyrészes overallok (playsuit); egyrészes ruhák; férfi fürdőnadrágok; férfifelsőruházat; férfi, női és

gyermek ruházat; férfi zoknik; fiú felsőruházat; fiú ruházat; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőköpenyek,

fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruha

gyermekekszámára; futónadrágok; futótrikók; golfszoknyák; golfruházat, a kesztyűk kivételével;

gyermekruházat; harisnyák; hétköznapi, utcai viselet; izzadásgátló zoknik; izzadságfelszívó harisnyák;

izzadságfelszívó zoknik; izzadságfelszívó csuklópántok; izzasztónadrágok; jóganadrágok; jógafelsők; jógapólók;

jógazoknik; kerékpáros ruházat; kezeslábasok, overallok; kezeslábasok (felsőruházat); kismama rövidnadrágok;

kismama nadrágok; kismamaruházat; kismama leggingsek; kismama ingek; kismama felsők; lánykafelsőruházat;

lányka ruhák; melegítőfelsők, sportos pulóverek; melegítőnadrágok, tréning nadrágok; melegítődzsekik;

melegítőnadrágok, melegítőalsók; mellények; mellények (gilet); mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák;

nadrágok; napozóruhák;nedvességfelszívó sportingek; nedvességfelszívó sportnadrágok; női felsőruházat; női

overallok; női ruhák; pulóverek; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek, kötényruhák; pulóverek, kötött pulóverek;

rövid ujjú sportingek; rövid ujjú pólók; rövid ujjú ingek;rövidnadrágok, sortok; ruhák csecsemők és

kisgyermekek számára; ruházat kerékpárosoknak; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára; sport

felsők, topok; sport pulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; strandöltözet; strandruhák;strandruházat;

szoknyák; szörfruházat; tánchoz való öltözékek; tánc unitard (balett-trikók, táncruhák); tenisz shortok; tenisz

zoknik; tenisz szoknyák; teniszruhák; teniszpulóverek; teniszruházat; teniszingek; térdzoknik; térdharisnyák;

topok (ruházaticikkek); torna- és balettruhák; tornanadrágok; tornaruhák; tornaruházat; tréningalsók;

tréningruhafelsők, melegítőfelsők; trikók; túranadrágok; ujjatlan dzsekik, kabátok; ujjatlan kesztyűk; ujjatlan

pólók, trikók; V-nyakú pulóverek; vállkendő, nagykendő(csak trikószövetből); vízálló nadrágok; vízálló ruházat

vitorlázáshoz; vízálló ruhák szörfözéshez (windszörf); vízálló öltözékek vízisíeléshez és búvárkodáshoz;

vízhatlan, vízálló ruházat; vízhatlan zoknik; vízhatlan szörfruházat; vízhatlan ruházaticikkek; vízhatlan nadrágok;

vízhatlan felsőruházat; vízhatlan dzsekik; zakók, dzsekik; zoknik; babacipők; balerina cipők; balettcipők; bebújós

cipők; bakancsok túrázáshoz; cipők kocogáshoz; edzőcipők, sportcipők; fürdőpapucsok;

fürdőszandálok,fürdőcipők; futócipők; gyereklábbelik; hegymászócipők; hétköznapi, utcai lábbelik; kiránduló

cipők; női lábbelik; sportcipők, atlétacipők; szabadidőcipők; szandálok és strandcipők; tornacipők, edzőtermi

cipők; alsónadrágok; alsóingek, trikók;alsóruházat; baba body-k; bodyk (ruházat); fehérnemű; funkcionális

fehérnemű; izzadságfelszívó alsóruházat; leszorító bugyik, rövidnadrágok (alakformáló fehérneműk); női alsó;

sportmelltartók; trikó (alsónemű), kombiné; jóga body; jóga jumpsuit, playsuit(overallok); jógaruha; jógaruházat;

jóga leggings; csuklómelegítők; csukló szalagok; dzsekik sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok;

dzsekik motorkerékpárosoknak; dzsekik bélései; csomós sapkák; sildes, ellenzős fejfedők; sildek,

napellenzők(fejfedők); sildes sapkák; sildek, napellenzők; sport sapkák és baseball sapkák; baseball cipők; cipők

lábröplabdához; férfi és női lábbeli; hegymászócipők; gyaloglócipők; hétköznapi cipők; jógacipők; magasított

talpú sportcipők; sportcsizmák,sportbakancsok; tánccipők; szteppcipők; alvómaszkok; főkötők, megkötős sapkák;

golfsapkák; homlokpánt; alsónemű és hálóruházat; alul összepatentozható body-k, kombidresszek csecsemőknek

és kisgyermekeknek; ballonkabátok (ruházat); csecsemőnadrágok;csecsemő felsőruházat; egyrészes kisgyermek-

és csecsemőruhák; alapréteg felsők; alsónadrágok, bugyik; alsóruházat, fehérneműk; alsóruházat kisbabáknak;

baba alsóneműk; baba nadrágok (ruházat); fehérnemű kismamáknak; fiú rövidnadrágok (alsóneműk);

fűzők(alsóneműk, fűzőáruk); fűzők (ruházat, derékfűzők); hálóingek, babydollok; hálóruhák; hálózoknik;

nedvességfelszívó sportmelltartók; női alsóruházat, fehérnemű; testharisnyák; férfi és női fürdőruhák és
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fürdőnadrágok; férfi és női dzsekik, kabátok,nadrágok, mellények; férfikabátok; kisgyermek ruházat;

nadrágszoknyák; otthoni ruházat; overallok kismamáknak; overallok csecsemőknek és kisgyermeknek; ruhák,

edzőruhák küzdősportokhoz; vállkendők és fejkendők; ujjatlan kabátok, köpenyek; ujjatlan mezek,sportingek;

télikabátok, nagykabátok; szélálló öltözék; szélálló ruházat; strandkendők; strandköpenyek; sportzoknik;

sportnadrágok; sportruhák és -mezek; sportmellények; sportkabátok; papucszoknik; matróz- és tengerészruházat;

hosszúnadrágok, nadrágok;futómezek; francia bugyik; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek; eső elleni

 viselet; bomberdzsekik.

 ( 111 )  234.855

 ( 151 )  2021.07.28.

 ( 210 )  M 21 02407

 ( 220 )  2021.06.18.

 ( 732 )  Mathias Corvinus Collegium Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Élő előadások bemutatása.

 ( 111 )  234.856

 ( 151 )  2021.07.28.

 ( 210 )  M 21 02408

 ( 220 )  2021.06.18.

 ( 732 )  Mathias Corvinus Collegium Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 )  Hangot adunk a tehetségnek!

 ( 511 )   41    Élő előadások bemutatása.

 ( 111 )  234.866

 ( 151 )  2021.07.28.

 ( 210 )  M 21 01763

 ( 220 )  2021.04.30.

 ( 732 )  Ovádi Vivien, Jánosháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Gábor, Veszprém

 ( 541 )  OVÁDI

 ( 511 )  44    Fizioterápiás szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; masszázs; masszázs szolgáltatások; alternatív

 gyógyászati szolgáltatások.

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 
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