
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  233.940

 ( 151 )  2021.03.17.

 ( 210 )  M 17 01771

 ( 220 )  2017.05.31.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 )  Kívánságkosár

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  234.692

 ( 151 )  2021.07.13.

 ( 210 )  M 20 02691

 ( 220 )  2020.09.10.

 ( 732 )  Velünk Élő Legendák Könnyűzenei Örökségünk Megőrzéséért Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Velünk élő legendák

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; nyakkendők;

alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat];

ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók];

bokacsizmák (1); bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (2); bugyik; bundák, szőrmék

[ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek (1); cipőfelsőrészek (2); cipőorrok; cipősarkak (1);

cipősarkak (2); cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csősálak; csuklyák, kapucnik

[ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; facipők; fátylak

[ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; fodrász

beterítőkendők; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok

[ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók,

harisnyakötők, zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2); harisnyatartók, harisnyakötők,

zoknitartók (3); hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2);

ingek; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadtságszívó alsóneműk; jelmezek; jodhpur

nadrágok, lovaglónadrágok; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kalapvázak;

kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kemény ingmellek,

plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk (1);

kétujjas kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények

[ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); lábszármelegítők; latex ruházat; legging

nadrágok, cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények;

melltartók; míderek (1); míderek (2); miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat];

műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; orarion [egyházi

ruházat]; overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók; övek [ruházat]; papírkalapok [ruházat];

papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák;

pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek;

pulóverek, kötött pulóverek; rámák lábbelikhez; rash guard felső ruházat; rövid ujjú ingek; ruházat

gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák;
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sárcipők, gumicsizmák; sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk;

sildek, napellenzők [fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1);

sportcipők (2); stoplik futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik;

szarongok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; talárok; talpak lábbelikhez (1); talpak

lábbelikhez (2); teddyk [alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű],

kombiné; trikók; turbánok; ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák; valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek

western stílusú ingekhez; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó

 sapkák.

 ( 111 )  234.693

 ( 151 )  2021.07.07.

 ( 210 )  M 20 02659

 ( 220 )  2020.09.04.

 ( 732 )  Csókás és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Réka, Budapest

 ( 541 )  Kiss Virág

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; aloe vera készítmények kozmetikai

célokra; arcpúder; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; borotválkozás utáni arcszeszek; borotvaszappan;

bőrápoló kozmetikumok; dekormatricák kozmetikai használatra; dezodoráló szappan; dezodorok emberi

használatra vagy állatoknak; esszenciális olajok; fitokozmetikai készítmények; fogfehérítő csíkok; fogfehérítő

zselék; fogkrémek (1); fogkrémek (2); fürdősók nem gyógyászati használatra; gyermekkozmetikai cikkek;

gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; habkő, horzsakő; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hajegyenesítő

készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajhullámosító készítmények; hajspray; hintőpor, pipere célokra;

illatszer készítmények; intim lemosók személyi higiéniai célokra, nem gyógyszeres; ízesítők, aromák italokhoz

[illóolajok]; ízesítők, aromák süteményekhez [illóolajok]; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan;

kenőcsök kozmetikai célokra; készítmények borotválkozáshoz; kollagénkészítmények kozmetikai célokra;

kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai

készítmények fogyáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai készletek; kozmetikai krémek;

kozmetikai maszkok; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek

szempillákhoz; kozmetikumok szemöldökhöz; kölnivíz (1); kölnivíz (2); körömápoló készítmények; körömlakk

lemosó; körömlakkok; leheletfrissítő készítmények személyes higiéniához; leheletfrissítő lapocskák; lehelet

frissítő spray; levegőillatosító készítmények; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan;

mandulatej kozmetikai használatra; masszázsgyertyák kozmetikai célokra; masszázs zselék, gélek, nem

gyógyászati célokra; menta esszencia [illóolaj]; menta illatszerekhez; micellás víz; műkörmök; műszempillák;

nád diffúzorok légfrissítőkhöz; naptejek; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású

folyadékok, oldatok; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz és

illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; olajok tisztítási célokra; összehúzó/vérzéselállító szerek

kozmetikai használatra; parfümök; parfümvizek, illatosított vizek; rózsaolaj; ruhaillatosító zacskók, tasakok;

rúzstokok; samponok; smink; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító készítményekkel

átitatott vattapamacsok; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; sminktermékek; szájvizek, nem

gyógyászati célra; szappan (1); szappan (2); száraz samponok; szemöblítők, nem gyógyászati használatra;

szemöldökceruzák (1); szemöldökceruzák (2); szempillaspirál; szőrtelenítő készítmények;

tisztítókészítményekkel átitatott babatörlőkendők; tisztítószerek háztartási használatra; tisztító tejek kozmetikai

használatra; vatta kozmetikai használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; zselés szempárnák kozmetikai

 célokra; zsírok kozmetikai célokra.

 21    Aromaolaj párologtatók, a nádból készült párologtatók kivételével; asztaldíszek; bögrék, korsók;

cukorkásdobozok; cukortartók; cumisüveg melegítők, nem elektromos; csészealjak; csészék; dezodoráló szerek

személyes használatra; dobozok üvegből; edényáruk; edények; fazekak; étkészletek; fémedények fagylalt és jeges
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italok készítéséhez; festett üvegáru; fésűk; fogkefék; fogkefék (elektromos); fogselyem; fordító- és kenőlapátok,

spatulák konyhai használatra; fűszertartó szettek; gyertyatartók; gyertyatartó üvegedények [tartók];

gyümölcsprések, nem elektromos, háztartási használatra; habverők, nem elektromos; hálós zacskók sütéshez, nem

mikrohullámú sütőkhöz; háztartási eszközök, kis méretű; háztartási keverőgépek, nem elektromos; háztartási

szűrők; hordozható hűtőtáskák, nem elektromos; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tartályok

italokhoz; hűtőpalackok; hűtőtasakok, jégakkuk élelmiszerek és italok hűtéséhez; ivópalackok sportoláshoz (1);

ivópalackok sportoláshoz (2); izotermikus táskák; jégkockaformák; kancsók; kerámiák háztartási használatra;

kertészeti kesztyűk; kesztyűk háztartási használatra; keverőkanalak [konyhai eszközök]; kézi habverők, nem

elektromos, háztartási használatra; kézi keverőpalackok [koktél shaker]; koktélkeverők; konyhai darálók, nem

elektromos; konyhai dobozok, tárolók; konyhai eszközök, kisméretű (1); konyhai eszközök, kis méretű (2);

konyhai vágódeszkák; konyharuhák; kosarak háztartási használatra; kozmetikai ecsetek; pipere ecsetek;

kozmetikai eszközök; kozmetikai spatulák; körömkefék; kristályok [üvegáruk]; levesestálak; mosdó tálak,

lavórok; mozsarak konyhai használatra; mozsártörők konyhai használatra; műtárgyak porcelánból, kerámiából,

agyagból vagy üvegből; nem elektromos ételpárolók; nem elektromos italadagolók; nem elektromos, konyhai

darálók; nem elektromos ostya-/gofrisütők; nem elektromos tésztakészítők háztartási használatra; palackok;

párologtatók; piperetáskák, neszesszerek; poharak papírból vagy műanyagból; porcelánok; púderpamacsok;

púdertartók kompakt púderhez [üresen]; reszelők konyhai használatra; salátás kanalak; salátástálak;

sminkeltávolító termékek; sminkszivacsok; sodrófák, nyújtófák háztartási használatra; sószórók;

süteményformák; sütőformák, sütemény szaggatók; szalvétatartók; szappanadagolók; szappantartók (1);

szappantartók (2); szemöldök kefék; szempilla kefék; szivacsok háztartási használatra; szivacsos lábujj

szétválasztók pedikűrözéshez; szivacstartók; szívószálak; szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy

üvegből (1); szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből (2); szöszeltávolítók, textilborotvák

elektromos vagy nem elektromos; tálak aromaolajok párologtatására; tálcák háztartási használatra; tálcák

papírból, háztartási használatra; tányérok; tárolók, tároló edények háztartási vagy konyhai célokra;

teafilter-tartók; teafőző tojások; teásdobozok; teáskannák; teáskészletek [terítékek]; teaszűrők; termoszok;

textilből készült vödrök; tisztítóeszközök, kézi működtetésű; toaletteszközök; újrahasználható szilikon ételfedők;

uzsonnásdobozok; üvegampullák [tartályok]; üvegáru italokhoz; üvegek [tárolóedények]; üvegpalackok

 [tartályok]; zöldségestálak.

 25    Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; atlétatrikók; babanadrágok [ruházat]; ballonkabátok

[ruházat]; boák [nyakbavalók]; bokacsizmák (1); bokacsizmák (2); bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék

[ruházat]; csecsemőkelengyék, babakelengyék; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fejre való sálak, fejkendők;

fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák;

hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; hímzett ruhadarabok;

hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik;

izzadtságfelszívó alsóneműk; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kamáslik [lábszárvédők]; karcsúsító

anyagokat tartalmazó ruházat; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók;

kombinék [alsónemű]; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2);

lábszármelegítők; latex ruházat; legging nadrágok, cicanadrágok; mellények; melltartók; műbőr ruházat;

öltönyök; öntapadós melltartók; övek [ruházat]; papucsok; parkák; partedlik; előkék, nem papírból; pelerinek;

pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek;

pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; sárcipők, gumicsizmák;

síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők [fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy

szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2); strandcipők; strandruházat; svájcisapkák, barettek; szandálok;

szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; talárok; talpak lábbelikhez (1); talpak lábbelikhez (2);

teddyk [alsónemű]; tornacipők; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; ujjas

 előkék, nem papírból; úszósapkák; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zoknik; zuhanyzó sapkák.

 30    Agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz [ízesítők/fűszerek]; árpaőrlemény; bulgur; búzacsíra
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emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória [pótkávé];

croissantok; csokis párnák [péksütemények]; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú

diófélék; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok [habok]; dara emberi fogyasztásra;

desszert mousse-ok [cukrászáru]; diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék;

édességek karácsonyfák díszítéséhez; ehető rizspapír; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; étkezési

burgonyaliszt; étkezési papírostyák; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő

összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek (1);

fagylaltok és jégkrémek(2); fagylaltok és jégkrémek (3); fagylaltporok; feldolgozott hajdina; feldolgozott magok

fűszerezési használatra; feldolgozott quinoa; földimogyorós édességek; fűszerek (1); fűszerek (2); fűszerek,

ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; gluténmentes

kenyér; gofri; gyorsrizs; gyümölcsös édességek; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor

[édességek]; gyümölcsszószok; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; húslé, mártás, szaft; ízesítők italokhoz [kivéve

illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; jeges tea; jégkockák; jégkrém nyalókák, fagylalt

nyalókák, pálcikás jégkrémek; kakaó; kakaóalapú italok; kakaó italok tejjel; kamilla-alapú italok; karamellák

[cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé,

pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti gyógynövények,

tartósított [ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; kovász; krumplialapú lepénykenyerek; kruton (pirított

zsemlekocka); kukoricadara (1); kukoricadara (2); kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma;

kuszkusz [búzadara]; leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítés];

lepények; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas

protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra (1); maláta emberi

fogyasztásra (2); mandulás édességek; marcipán; marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő;

menta cukrászati használatra; mentolos cukorkák; méz; mustár; mustárliszt; müzli; narancsvirágvíz ízesítési

célokra; növényi készítmények pótkávéként való használatra; nugát; nyerstészták; palacsinták; panírkeverékek;

paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pattogatott kukorica; pizza; pótkávé; pralinék;

propolisz; pudingok (1); pudingok (2); rágógumi; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra;

rizspuding; rizs rágcsálnivalók; rizssütemény; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú); spagetti; sűrítőszerek

főzéshez; süteményekhez való tészta; süteményporok; süteménytészta (1); süteménytészta (2); süteménytészta

(3); süteménytészta (4); süteménytészta (5); sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; szendvicsek;

szirupok és melasz (1); szirupok és melasz (2); szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szörbetek [fagylaltok];

tápióka; tápiókaliszt; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem

gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek; tésztaöntetek; tortilla; vanília [ízesítőszer]; vanillin

[vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara (1); zabdara (2); zabdara (3);

 zabdara (4); zsemlék; zsemlemorzsa.

 ( 111 )  234.697

 ( 151 )  2021.07.09.

 ( 210 )  M 20 02663

 ( 220 )  2020.09.07.

 ( 732 )  KOLIKEN Korlátolt Felelősségű Tárasság, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Hajts a saját utadon!

 ( 511 )  12    Futókerékpárok [járművek]; elektromos rásegítéses kerékpárok [pedelec]; elektromos kerékpárok;

gyermekkerékpárok; hegyikerékpárok; kerékpár utánfutók; kerékpárok; lábbal hajtható rollerek [járművek];

négykerekű biciklik; összecsukható elektromos kerékpárok; pedálos kerékpárok; összehajtható kerékpárok;

tandem kerékpárok; triciklik; túrakerékpárok; versenykerékpárok; járművek és szállítóeszközök; áruszállító

kerékpárok; mini kerékpárok; motoros kerékpárok; kerékpárok irányjelzői; összecsukható kerékpárok; ülések
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kerékpárokhoz; kerékagyak kerékpárokhoz; kosarak kerékpárokhoz; fékkarok kerékpárokhoz;

kormánymarkolatok kerékpárokhoz; gumitömlők [kerékpárokhoz]; nyeregtáskák kerékpárokhoz; sebességváltók

kerékpárokhoz; fogaskerekek kerékpárokhoz; fékek kerékpárokhoz; gumiabroncsok kerékpárokhoz; váltók

kerékpárokhoz; motorok kerékpárokhoz; láncok kerékpárokhoz; láncvédők kerékpárokhoz; klipszek

kerékpárokhoz; gumibelsők kerékpárokhoz; lengéscsillapítók kerékpárokhoz; küllővédők kerékpárokhoz; küllők

kerékpárokhoz; kormányrudak kerékpárokhoz; csomagtartók kerékpárokhoz; kulacstartók kerékpárokhoz;

palacktartók kerékpárokhoz; fémcsengők kerékpárokhoz; nyereghuzatok kerékpárokhoz; pótkerekek

kerékpárokhoz; kitámasztókerekek kerékpárokhoz; irányjelzők kerékpárokhoz; kerekek kerékpárokhoz;

görgősláncok kerékpárokhoz; fékkábelek kerékpárokhoz; hajtásláncok kerékpárokhoz; villák [kerékpárok

alkatrészei]; háromkerekű áruszállító kerékpárok; táskák [kosarak] kerékpárokhoz; forgó kormányfogantyúk

kerékpárokhoz; tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz; belső nélküli abroncsok kerékpárokhoz;

nyeregtakarók kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; nyergek kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz;

szerkezeti részek, részegységek kerékpárokhoz; első villa csatlakozók [kerékpárok alkatrészei]; légszivattyúk

kétkerekű gépjárművekhez vagy kerékpárokhoz; belső tömlők [kétkerekű motoros járművekhez vagy

kerékpárokhoz]; kerékpárvázak; kerékpárfékek; kerékpárpumpák; kerékpártartók; kerékpárláncok;

kerékpárpedálok; kerékpárcsengők; kerékpárkormányok; kerékpár sárvédők; kerékpár nyergek; kerékpár

kerékagyak; kerékpár nyeregcsövek; kerékpár támaszok; kerékpár táskák; kerékpár klipszek; kerékpár dudák;

kerékpár küllők; kerékpár hajtókarok; láncgyűrűk kerékpárokhoz; kormányvégek kerékpárokhoz; utasháttámlák

kerékpárokhoz; kerékpártartók járművekhez; kerékpárkerekek, biciklikerekek; első váltók [kerékpár]; kerékpár

pótkerekek [tanuláshoz]; kerékpár állványok részei; markolatok kerékpár-fékkarokra; borítások kerékpárok

kormányfogantyúihoz; huzatok kerékpárok pedáljaihoz; sebességváltók [kerékpárok részei]; láncok [kerékpárok

részei]; fogaskerekek [kerékpárok alkatrészei]; kormányszárak [kerékpárok alkatrészei]; kormányvégek

[kerékpárok részei]; kormányok [kerékpárok részei]; belső tömlők kerékpárokhoz; szabadonfutó kerekek

kerékpárokhoz; hidraulikus abroncsfékek kerékpárokhoz; kerékpáros táskák, biciklis táskák; kerékpárok részét

 képező kerekek; sárhányók kétkerekű gépjárművekhez vagy kerékpárokhoz.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: futókerékpárok [járművek]; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: elektromos rásegítéses kerékpárok [pedelec]; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: elektromos kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: gyermekkerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: hegyikerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár

utánfutók; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: lábbal hajtható rollerek [járművek]; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: négykerekű biciklik; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: összecsukható elektromos kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: pedálos kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

összehajtható kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: tandem kerékpárok; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: triciklik; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: túrakerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

versenykerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: járművek és

szállítóeszközök; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: áruszállító kerékpárok; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: mini kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: motoros kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: kerékpárok irányjelzői; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

összecsukható kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ülések

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékagyak kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kosarak kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fékkarok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: kormánymarkolatok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos
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kiskereskedelmi szolgáltatások: gumitömlők [kerékpárokhoz]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyeregtáskák kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

sebességváltók kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fogaskerekek

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fékek kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: gumiabroncsok kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: váltók kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: motorok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: láncok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

láncvédők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: klipszek

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: gumibelsők kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: lengéscsillapítók kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: küllővédők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: küllők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: kormányrudak kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

csomagtartók kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kulacstartók

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: palacktartók kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fémcsengők kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: nyereghuzatok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: pótkerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: kitámasztókerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: irányjelzők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

kerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: görgősláncok

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fékkábelek kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: hajtásláncok kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: villák [kerékpárok alkatrészei]; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: háromkerekű áruszállító kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: táskák [kosarak] kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: forgó kormányfogantyúk kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: belső nélküli abroncsok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: nyeregtakarók kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: nyergek kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: szerkezeti részek, részegységek kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: első villa csatlakozók [kerékpárok alkatrészei]; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: légszivattyúk kétkerekű gépjárművekhez vagy

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: belső tömlők [kétkerekű

motoros járművekhez vagy kerékpárokhoz]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

kerékpárvázak; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárfékek; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárpumpák; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpártartók; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

kerékpárláncok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárpedálok; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárcsengők; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárkormányok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: kerékpár sárvédők; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár

nyergek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár kerékagyak; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár nyeregcsövek; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár támaszok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: kerékpár táskák; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár
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klipszek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár dudák; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár küllők; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: kerékpár hajtókarok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: láncgyűrűk

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kormányvégek kerékpárokhoz;

a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: utasháttámlák kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpártartók járművekhez; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárkerekek, biciklikerekek; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: első váltók [kerékpár]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: kerékpár pótkerekek [tanuláshoz]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: kerékpár állványok részei; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

markolatok kerékpár-fékkarokra; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: borítások

kerékpárok kormányfogantyúihoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: huzatok

kerékpárok pedáljaihoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: sebességváltók

[kerékpárok részei]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: láncok [kerékpárok részei];

a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fogaskerekek [kerékpárok alkatrészei]; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kormányszárak [kerékpárok alkatrészei]; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kormányvégek [kerékpárok részei]; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kormányok [kerékpárok részei]; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: belső tömlők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: szabadonfutó kerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: hidraulikus abroncsfékek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpáros táskák, biciklis táskák; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok részét képező kerekek; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: sárhányók kétkerekű gépjárművekhez vagy kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: futókerékpárok [járművek]; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: elektromos rásegítéses kerékpárok [pedelec]; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: elektromos kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: gyermekkerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

hegyikerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpár utánfutók; a

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

nagykereskedelmi szolgáltatások: lábbal hajtható rollerek [járművek]; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: négykerekű biciklik; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: összecsukható elektromos kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: pedálos kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

összehajtható kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: tandem kerékpárok;

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

nagykereskedelmi szolgáltatások: túrakerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: versenykerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: járművek

és szállítóeszközök; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: áruszállító kerékpárok; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: mini kerékpárok; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: motoros kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok irányjelzői; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: összecsukható kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

ülések kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékagyak

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kosarak kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fékkarok kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kormánymarkolatok kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: gumitömlők [kerékpárokhoz]; a következő árukkal kapcsolatos
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nagykereskedelmi szolgáltatások: nyeregtáskák kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: sebességváltók kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: fogaskerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: fékek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: gumiabroncsok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: váltók kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

motorok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: láncok

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: láncvédők kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: klipszek kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: gumibelsők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: lengéscsillapítók kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: küllővédők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: küllők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

kormányrudak kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: csomagtartók

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kulacstartók kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: palacktartók kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fémcsengők kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: nyereghuzatok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: pótkerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: kitámasztókerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: irányjelzők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

kerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: görgősláncok

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fékkábelek kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: hajtásláncok kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: villák [kerékpárok alkatrészei]; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: háromkerekű áruszállító kerékpárok; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: táskák [kosarak] kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: forgó kormányfogantyúk kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: belső nélküli abroncsok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: nyeregtakarók kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: nyergek kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: szerkezeti részek, részegységek kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: első villa csatlakozók [kerékpárok alkatrészei];

a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: légszivattyúk kétkerekű gépjárművekhez vagy

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: belső tömlők [kétkerekű

motoros járművekhez vagy kerékpárokhoz]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

kerékpárvázak; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpárfékek; a következő

árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpárpumpák; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpártartók; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: kerékpárláncok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

kerékpárpedálok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpárcsengők; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpárkormányok; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpár sárvédők; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpár nyergek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: kerékpár kerékagyak; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpár

nyeregcsövek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpár támaszok; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpár táskák; a következő árukkal
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kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpár klipszek; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpár dudák; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: kerékpár küllők; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpár

hajtókarok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: láncgyűrűk kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kormányvégek kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: utasháttámlák kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpártartók járművekhez; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpárkerekek, biciklikerekek; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: első váltók [kerékpár]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: kerékpár pótkerekek [tanuláshoz]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: kerékpár állványok részei; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

markolatok kerékpár-fékkarokra; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: borítások

kerékpárok kormányfogantyúihoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: huzatok

kerékpárok pedáljaihoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: sebességváltók

[kerékpárok részei]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: láncok [kerékpárok

részei]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fogaskerekek [kerékpárok alkatrészei];

a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kormányszárak [kerékpárok alkatrészei]; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kormányvégek [kerékpárok részei]; a következő

árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kormányok [kerékpárok részei]; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: belső tömlők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: szabadonfutó kerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: hidraulikus abroncsfékek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpáros táskák, biciklis táskák; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok részét képező kerekek; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: sárhányók kétkerekű gépjárművekhez vagy kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: futókerékpárok [járművek]; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: elektromos rásegítéses kerékpárok [pedelec]; a

következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: elektromos kerékpárok; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: gyermekkerékpárok; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: hegyikerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár utánfutók; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi

szolgáltatások: lábbal hajtható rollerek [járművek]; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: négykerekű biciklik; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: összecsukható elektromos kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: pedálos kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: összehajtható kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: tandem kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: triciklik; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi

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

versenykerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: járművek és

szállítóeszközök; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: áruszállító

kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: mini kerékpárok; a

következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: motoros kerékpárok; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok irányjelzői; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: összecsukható kerékpárok; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: ülések kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékagyak kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos
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csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kosarak kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: fékkarok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kormánymarkolatok kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: gumitömlők [kerékpárokhoz]; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: nyeregtáskák kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: sebességváltók kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: fogaskerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: fékek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: gumiabroncsok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: váltók kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: motorok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: láncok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: láncvédők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: klipszek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: gumibelsők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: lengéscsillapítók kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: küllővédők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: küllők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kormányrudak kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: csomagtartók kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kulacstartók kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: palacktartók kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: fémcsengők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: nyereghuzatok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: pótkerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kitámasztókerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: irányjelzők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: görgősláncok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: fékkábelek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: hajtásláncok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: villák [kerékpárok alkatrészei]; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: háromkerekű áruszállító kerékpárok; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: táskák [kosarak] kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: forgó kormányfogantyúk kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: belső nélküli abroncsok

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: nyeregtakarók

kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyergek kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: szerkezeti részek, részegységek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: első villa csatlakozók [kerékpárok alkatrészei]; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: légszivattyúk kétkerekű gépjárművekhez vagy

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: belső tömlők

[kétkerekű motoros járművekhez vagy kerékpárokhoz]; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárvázak; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi

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

kerékpárpumpák; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpártartók;
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a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárláncok; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárpedálok; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárcsengők; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárkormányok; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár sárvédők; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár nyergek; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár kerékagyak; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár nyeregcsövek; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár támaszok; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár táskák; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi

szolgáltatások: kerékpár klipszek; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások:

kerékpár dudák; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár küllők;

a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár hajtókarok; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: láncgyűrűk kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kormányvégek kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: utasháttámlák kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpártartók járművekhez; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárkerekek, biciklikerekek; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: első váltók [kerékpár]; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár pótkerekek [tanuláshoz]; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár állványok részei; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: markolatok kerékpár-fékkarokra; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: borítások kerékpárok kormányfogantyúihoz; a

következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: huzatok kerékpárok pedáljaihoz; a

következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: sebességváltók [kerékpárok részei];

a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: láncok [kerékpárok részei]; a

következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: fogaskerekek [kerékpárok

alkatrészei]; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kormányszárak

[kerékpárok alkatrészei]; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások:

kormányvégek [kerékpárok részei]; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi

szolgáltatások: kormányok [kerékpárok részei]; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi

szolgáltatások: belső tömlők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi

szolgáltatások: szabadonfutó kerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: hidraulikus abroncsfékek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpáros táskák, biciklis táskák; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok részét képező kerekek; a következő árukkal kapcsolatos

 csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: sárhányók kétkerekű gépjárművekhez vagy kerékpárokhoz.

 ( 111 )  234.703

 ( 151 )  2021.07.12.

 ( 210 )  M 20 02170

 ( 220 )  2020.07.27.

 ( 732 )  BBG SALES SYSTEM Kft., Szentendre (HU)

 ( 554 )
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 ( 511 ) 5    Gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  234.704

 ( 151 )  2021.07.12.

 ( 210 )  M 20 02530

 ( 220 )  2020.08.27.

 ( 732 )  Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Íróeszközök; irodai kellékek; írószerek; képek; könyvek; mappák; naptárak; noteszok; poszterek; rajzok.

 18    Bőrönd; esernyő; hátizsák; hátitáska; irattartó; kézitáska; pénztárca; sporttáska; tornazsák; strandtáska;

 szíjak bőrből; útitáska.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  28    Játékfigurák; játékkártyák; játékok; úszómellények, úszóeszközök.

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

 ( 111 )  234.705

 ( 151 )  2021.07.12.

 ( 210 )  M 20 02708

 ( 220 )  2020.09.10.

 ( 732 )  Légrádi Hús Kereskedelmi, Szolgáltató Kft., Babócsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Karsay Ferenc, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

 ( 111 )  234.706

 ( 151 )  2021.07.12.

 ( 210 )  M 20 02712

 ( 220 )  2020.09.11.

 ( 732 )  Demeter Csaba, Ostoros (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Natúr szőlőmagolaj tartalmú kozmetikumok, arcpakolás, szemránckrém, testápoló, kézkrém, szappan,

 tusfürdő, sampon, hajkondicionáló.

 5    Szőlőmag alapú étrend-kiegészítők.

  32    Szőlőmagszirup.

 ( 111 )  234.707

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 02892

 ( 220 )  2020.09.29.

 ( 732 )  Commsignia Kft., Attala (HU)

 ( 740 )  Dr. Pintér Attila Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Információtechnológiai és audiovizuális berendezések; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős

szabályozó készülékek; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; rögzített tartalmak; tájékozódási,

irányító, nyomkövető, célkövető és térképkészítő eszközök; szoftverek; számítógépes szoftverek; számítógépes

operációs rendszerek; operációs rendszerprogramok; mobiltelefon-szoftverek; szoftverek táblagépekhez,

okosórákhoz és hordozható kommunikációs eszközökhöz; kommunikációs berendezések; adattároló eszközök;

másolóberendezések; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó

számítógépek; audovizuális és fényképészeti eszközök; jelátvivő kábelek információtechnológiához,

audiovizuális eszközökhöz és távközléshez; érzékelők és detektorok; tesztelő és minőségellenőrző eszközök;

mérő, számláló, sorba rendező és kalibráló berendezések; vezérlők (szabályozók); számítógép összetevők és

alkatrészek; fényképezőgépek, kamerák; IR kamerák; hordozható GPS egységek; elektromos és elektronikus

érzékelők, szenzorok és detektoregységek; elektromos és elektronikus termékek és szoftverek önjáró járművek,

gépjárművezetés-támogató rendszerek működésével, járműbiztonsági eszközök és berendezések és eszközök

beindításával és működtetésével, gyalogosbiztonsággal, járművezetők figyelmeztetésével, járművek indításával,

fékezésével és vészfékezésével, járművek gyorsításával vagy becsapódások és ütközések aktív elkerülésével

kapcsolatos használatra; gépjárművekhez szolgáló tudományos, optikai, mérő-, jelző és ellenőrző (felügyeleti)

berendezések és felszerelések; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések, felszerelések és szoftverek

gépjárművekhez, képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz; mesterséges intelligenciát alkalmazó

szoftverek működését segítő szoftverek; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;

sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebesség-/fordulatszámjelzők; járművekbe való navigációs

berendezések; fedélzeti számítógépek járművekhez; kijelzőpanelek járművekhez; kijelzők járművekhez;

számítógépes alkalmazások autóipari elektronikus vezérléshez; elektronikus vezetési vezérlőegységek

gépkocsikhoz; autók automatikus vezetési kezelőszervei; számítógépes alkalmazások autók automata vezetés

ellenőrzéséhez; vezérlőberendezések autók audio-video navigációjához; számítógépes alkalmazások autók

audio-video navigációjához; szenzorok hajtóművek vezérlésére; helymeghatározási érzékelők; szenzorok

helymeghatározáshoz; automatikus járműsebesség-szabályozó készülék; forgatásmérő és szabályozó érzékelők;

gyorsulásérzékelők; rögzített számítógépes szoftverek a biztonságos gépjárművezetéshez; navigációs

számítógépek autóba; képfeldolgozó szoftverek járműbe épített kamerához; autókamerák; videofelvevő

berendezések járművekhez; megjelenítő monitorok holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához

járművek számára; képfeldolgozók járművek holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához

járművek számára; számítógépes programok holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához

járművek számára; járművekbe való kommunikációs berendezések; radarrendszerek; radarantennák; lézeres

érzékelők; vezetést segítő biztonsági berendezések és rendszerek, nevezetesen adaptív intelligens sebességtartó

automatikák, elülső ütközésre figyelmeztető rendszerek, önálló vészfékek, hátulsó ütközésre figyelmeztető

rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek; sávtartást segítő rendszerek, holttér-érzékelő rendszerek;
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automatizált parkolási vezérlőberendezések; számítógépes alkalmazások automatizált autóparkoláshoz; parkolást

segítő eszközök és rendszerek, nevezetesen intelligens parkolást segítő rendszerek, hátsó kamerák, elülső-hátulsó

tolatóradarok; vezetési kilátást segítő szoftverek, eszközök és rendszerek; vezetési láthatóságot segítő szoftverek,

eszközök és rendszerek; éjjellátó készülékek gépjárművekhez; világítóeszköz-vezérlő szoftverek és berendezések

vezetési kilátás elősegítésére; dinamikus fényirányító szoftverek és berendezések; vezetéstámogató fedélzeti

elektronikus rendszerek szárazföldi járművekhez; önjáró gépjármű-vezetési rendszerek interaktív kijelzővel;

fedélzeti elektronikus rendszerek szárazföldi járművekben vezetési támogatás biztosításához; számítógépes

alkalmazások autók automata vezetése ellenőrzéséhez; elektromos kábelkötegek autókhoz; elektronikus kulcsok

autókhoz; számítógépek önvezető autókhoz; számítógépes programok önvezető autókhoz; számítógépes

alkalmazások autók audio-video navigációjához; vezérlőműszerek autók audio-video navigációjához; veszélyre

figyelmeztető integrált elektronikus rendszerek autókhoz; integrált elektronikus rendszerek autókhoz a veszélyek

 és ütközések elkerülésére.

 12    Járművek és szállítóeszközök; földi járművek és szállítóeszközök; gépkocsik; vízi járművek; járművek

részei és szerelvényei; szárazföldi gépjárművek és azok részei, szerelvényei; önvezető autók; automata vezetésű

autók; autonóm autók; vezető nélküli autók; önjáró szállítóeszközök; önjáró szárazföldi járművek; önjáró

elektromos járművek; vonóerő-szabályozó rendszerek járművekhez; stabilitás szabályozó rendszerek

járművekhez; pneumatikus sebességváltó vezérlő rendszerek járművekhez; járműriasztó rendszerek;

 fékberendezések járművekhez.

 35    Nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel és hardverrel kapcsolatban;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverrel kapcsolatban; szoftverrel kapcsolatos tájékoztatás biztosítása ügyfelek számára;

szoftverrel kapcsolatos tanácsadás biztosítása ügyfelek számára; adatfeldolgozás; adatgyűjtés; adatok

rendszerezése számítógépes adatbázisokban; adatbázis menedzsment; adatkezelési szolgáltatások; adatkinyerési

szolgáltatások; adatbeviteli szolgáltatások; adatgyűjtési szolgáltatások; adatfeldolgozási szolgáltatások;

számítógépes adatbázisban levő adatok összehasonlítása; automatizált adatfeldolgozás; számítógépesített

adatfeldolgozás; üzleti adatok szolgáltatása; matematikai adatok összegyűjtése; üzleti adatok elemzése; üzleti

adatok gyűjtése; adatrögzítés és - feldolgozás; adatfeldolgozás vállalkozások számára; írott kommunikáció és

adatok összegyűjtése és rendszerezése; statisztikai adatok összeállítása tudományos kutatásban történő

használatra; üzleti adatok gyűjtése és rendszerezése; üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások; üzleti

 konzultációs és tanácsadási szolgáltatások.

 42    Információtechnológiai szolgáltatások; tudományos és technológiai szolgáltatások; tervezési szolgáltatások;

szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; számítógépes hardverfejlesztés; webtárhely és

szoftverszolgáltatások, szoftverbérlés; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök bérbeadása;

információtechnológiai biztonság, védelem és helyreállítás; adatmásolási és átalakítási szolgáltatások,

adatkódolási szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; járművekhez való vezetősegítő rendszerek valamint

alkatrészek, tartozékok és elemek mérnöki tervezése; vezetősegítő és önvezető rendszerek kutatása, fejlesztése és

tervezése; szoftverfejlesztés, elsősorban gépjárművekhez használt szoftverek vonatkozásában; gépjárművekhez,

képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz szolgáló szoftverek kutatása, fejlesztése és tervezése;

járműbiztonsággal, utasbiztonsággal, járművezetők segítésére és figyelmeztetésére szolgáló rendszerekkel és

járművek önjáró vezetésével kapcsolatos fejlesztési és kutatási szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és

minőségellenőrzés; terméktesztelési szolgáltatások; járműbiztonsági és utasbiztonsági tesztelés; önjáró járművek

tesztelése, önjáró járművek rendszereinek tesztelése és fejlesztése; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

biztonságtechnikai szolgáltatások; mesterséges intelligenciát alkalmazó szoftverek kutatása, fejlesztése és

 tervezése; mindezen szolgáltatásokkal kapcsolatos információs, tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.

 ( 111 )  234.708

 ( 151 )  2021.07.12.

 ( 210 )  M 20 03247
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 ( 220 )  2020.10.29.

 ( 732 )  Szabó Bence László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kocsis Blanka Anna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Ajándékkönyvek; babakönyvek; babanaplók; daloskönyvek; emlékkönyvek; esküvői könyvek; fantasy

könyvek; feladatokat tartalmazó munkafüzetek; foglalkoztató füzetek gyerekeknek; gyermekek számára készült

foglalkoztató füzetek; gyermekkönyvek; jegyzetkönyvek; képeskönyvek; képregényalbumok; képzőművészeti

könyvek; kihajtós könyvek; könyvborítók; könyvcsomagolások; könyvecskék, brosúrák; könyvek borításához

használt papír; könyvkötészeti anyagok; könyvkötészeti cikkek; külső könyvborítók; mesekönyvek; mesekönyvek

gyermekeknek; nem szépirodalmi könyvek; papír könyvborítók; rajzoló könyvek; regények; receptkönyvek,

szakácskönyvek; regénysorozatok; romantikus regények; születésnapi emlékkönyvek; tájékoztató könyvek;

grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; képek; rajzok; könyvborító fóliák; iskolai füzetek;

írólap, írópapír; írókönyvek; jegyzetfüzetek; jegyzetkártyák, jegyzetlapok; jegyzetfüzetek, noteszek;

jegyzetfüzet-borítók; könyvjelzők; könyvtámaszok; grafikák; képregény-könyvek; képregények; könyvek;

 ezüstpapír.

 40    Könyvek gyártása; mesekönyvek gyártása; színezők gyártása; nyomatok, nyomtatott anyagok vagy fóliák

montírozása, összeállítása; digitális nyomtatás; digitálisan tárolt képek és fényképek nyomtatása; dokumentumok

kötése; fényképmásolás; fényképkidolgozás; fényképnyomtatás; fotónyomtatás; gépelt anyagok kötése;

könyvborítók készítése; könyvek és más dokumentumok digitális nyomtatásának szolgáltatásai megrendelés

alapján; könyvek és más dokumentumok digitális nyomtatásának szolgáltatásai; könyvek vagy dokumentumok

kötése; könyvkötési szolgáltatásokkal kapcsolatos információk biztosítása; könyvkötészet; könyvnyomtatás;

nyomdai kivitelezés, nyomdai utómunkálatok [kötés]; nyomdai kivitelezés, nyomdai utómunkálatok [vágás];

nyomdai kivitelezés, nyomdai utómunkálatok [összehajtás, hajtogatás]; nyomdai kivitelezés, nyomdai

 utómunkálatok; nyomtatás textilekre; papíráruk nyomtatása; pólónyomás, pólónyomtatás.

 ( 111 )  234.709

 ( 151 )  2021.07.12.

 ( 210 )  M 20 03248

 ( 220 )  2020.10.30.

 ( 732 )  Tóth Kitti, Kápolnásnyék (HU)

 ( 541 )  Mondj Igent Velem!

 ( 511 )  45    Esküvőkkel kapcsolatos mindennemű szolgáltatások nyújtása; esküvői szertartások tervezése és szervezése;

felekezeten kívüli, nem vallásos polgári esküvői szertartások megszervezése és lebonyolítása; vallási szertartások

 levezetése.

 ( 111 )  234.710

 ( 151 )  2021.07.12.

 ( 210 )  M 20 03253

 ( 220 )  2020.10.30.

 ( 732 )  Lendvai Csaba, Sopron (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Időszaki kiadványok és publikációk.

 36    Eladó és kiadó ingatlanok közvetítése, meghirdetése, ingatlanok adás-vétele, bérbeadása,
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ingatlanügyletekkel kapcsolatos tanácsadás; jelzáloghitelek és személyi kölcsönök közvetítése, hitel tanácsadás,

 hitel ügyintézés.

 ( 111 )  234.711

 ( 151 )  2021.07.12.

 ( 210 )  M 20 03423

 ( 220 )  2020.11.12.

 ( 732 )  Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 541 )  Hiperhome

 ( 511 ) 9    Felvételek [hangfelvételek]; zenei hangfelvételek; letölthető hangfelvételek; berendezések hang, adatok vagy

képek közvetítésére; hangfelvétel-hordozók; audiovizuális vevőkészülékek; digitális videó rögzítők;

vevőkészülékek [audio-, video-]; kivetítőeszközök, televízióvevők, film- és videoberendezések; audio- és

videoanyagok jelfeldolgozásához használt számítógépes hardverek; készülékek audio-, videoanyagok és adatok

internetről történő letöltéséhez; hálózati routerek; számítógépes hálózati routerek; routerek audio, video és

 digitális jelek irányítására; vezeték nélküli routerek.

 35    Reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; telefonos marketing; telefonos központok

menedzselése; telefonos piacvizsgálat; telefonos rendelésfelvételi szolgáltatások; telefonhívások kezdeményezése

mások megbízásából; internetes hirdetési felület bérbeadása; internetes marketing; üzleti információk nyújtása az

interneten, kábelhálózaton vagy más adatátviteli formán keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások internetes

online kommunikációs hálózaton keresztül; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások;

reklámterjesztési szolgáltatások az interneten keresztül; online reklámozás; reklámozás bannerekkel; üzleti

 hirdetés, reklámozás, a telematikai és telefonos hálózatok területén.

 38    Távközlési szolgáltatások; elektronikus levelezés, e-mail; hangposta szolgáltatások; kábeltelevíziós

műsorszórás; kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal;

közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; okostelefonok bérbeadása; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési útválasztás és csomópont

szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; telefonok

kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós

műsorszórás, közvetítés; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések;

 rádiós kommunikáció.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; digitális zene szolgáltatása az

interneten [nem letölthető]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; fényképészet;

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; hangfelvételek kölcsönzése; nem letölthető filmek biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;

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

szórakoztatás; rádió- és televízióműsorok készítése; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;

 versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; zenei produkciók; oktatási információs szolgáltatások.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

felhőalapú számítástechnika; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; ipari formatervezés; kézírás elemzése (grafológia); internetes keresőmotorok

biztosítása; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mobiltelefonok kikódolása; számítógépes platformok fejlesztése;

számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes rendszerek

tervezése; számítógép-programozás; távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás; telekommunikációs

technológiai tanácsadás; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes

 oldalakhoz; szoftvertervezés; szoftver mint szolgáltatás [SAAS].

 ( 111 )  234.713
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 ( 151 )  2021.07.12.

 ( 210 )  M 20 03750

 ( 220 )  2020.12.08.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, baromfihús; húskivonatok; sonka; virsli; felvágottak.

 ( 111 )  234.714

 ( 151 )  2021.07.12.

 ( 210 )  M 20 03752

 ( 220 )  2020.12.08.

 ( 732 )  Novo Digital Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Scharfer

 ( 511 ) 9    Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

 szolgáló készülékek és berendezések.

 ( 111 )  234.715

 ( 151 )  2021.07.12.

 ( 210 )  M 20 03758

 ( 220 )  2020.12.08.

 ( 732 )  Novo Digital Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

 szolgáló készülékek és berendezések.

 ( 111 )  234.716

 ( 151 )  2021.07.12.

 ( 210 )  M 20 03914

 ( 220 )  2020.12.18.

 ( 732 )  Albatric Kft, Dunaharaszti (HU)

 ( 541 )  IdealBus

 ( 511 )   42    Járműgyártással és karosszéria építéssel kapcsolatos termékfejlesztés.

 ( 111 )  234.718

 ( 151 )  2021.07.12.

 ( 210 )  M 20 03924

 ( 220 )  2020.12.21.

 ( 732 )  Elektro-Optika Kft., Érd (HU)

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1858



 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Optikai készülékek és eszközök.

  10    Orvosi készülékek és eszközök.

  37    Elektronikus és optikai eszközök üzembe helyezése és javítása.

  42    Természettudományi és műszaki kutatás, fejlesztés.

 ( 111 )  234.719

 ( 151 )  2021.07.12.

 ( 210 )  M 20 03926

 ( 220 )  2020.12.21.

 ( 732 )  Varga Tamás, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Reklámplakátok; reklámbrosúrák; nyomtatott reklámanyagok; nyomtatott hirdetések.

 35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás bannerekkel; online reklámozás;

reklámfilmek készítése; reklámozás, promóciós szolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások; reklámozás

videókon keresztül; reklámanyagok online megjelentetése; reklámozás, hirdetés social médián keresztül;

reklámozás, hirdetés szórólapokon keresztül; online reklám- és marketingszolgáltatások; videofelvételek készítése

reklám célokra; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés;

interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül;

reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,

 reklámcédulák és minták] terjesztése.

 ( 111 )  234.720

 ( 151 )  2021.07.12.

 ( 210 )  M 20 03927

 ( 220 )  2020.12.18.

 ( 732 )  TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., Budaörs (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  234.722

 ( 151 )  2021.07.13.

 ( 210 )  M 20 03484

 ( 220 )  2020.11.16.

 ( 732 )  WhiskyNet Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
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  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  234.723

 ( 151 )  2021.07.13.

 ( 210 )  M 20 03829

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  Mezős Balázs, Leányvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok; brandy, borpárlat; boralapú italok; eredetmegjelöléssel védett borok.

 35    Reklámozás a turizmus és utazás terén; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámozási,

marketing és promóciós szolgáltatások; borok kis- és nagykereskedelme; reklám-, marketing és hirdetési anyagok

terjesztése; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; szabadtéri

reklámozás, hirdetés; utazások promóciója [reklámozása]; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások;

reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon

 történő online reklámozást.

 43    Borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];

 vendéglátási szolgáltatások [étel- és ital szolgáltatás].

 ( 111 )  234.724

 ( 151 )  2021.07.13.

 ( 210 )  M 20 03988

 ( 220 )  2020.12.29.

 ( 732 )  Ungor Pál, Izsák (HU)

 Ungor Erik, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes energiaitalok.

  33    Alkoholtartalmú energiaitalok.

 ( 111 )  234.726

 ( 151 )  2021.07.13.

 ( 210 )  M 20 03500

 ( 220 )  2020.11.18.

 ( 732 )  Tonk István, Pécs (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  EMPATING

 ( 511 )  41    Coaching [tréning] szervezése és lebonyolítása; nevelési és oktatatások gyakorlati képzések szemléletes

bemutatása; know-how átadása (képzés); mentorálás; könyvkiadás; nevelés és oktatás egyéni és

társasvállalkozások számára alázat, lojalitás, együttérzés, elfogadás, önzetlenség, tisztelet, segítőkészség,

 kapcsolat gondozás területein.

 45    Szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; szellemi tulajdonnal kapcsolatos

konzultáció; egyének részére nyújtott tanácsadás; mediációs szolgáltatás; egyének és szervezetek részére

 konfliktuskezelés és tanácsadás.
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 ( 111 )  234.727

 ( 151 )  2021.07.13.

 ( 210 )  M 20 03984

 ( 220 )  2020.12.28.

 ( 732 )  dr. Pánczél Andrea, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzések, konferenciák szervezése.

 ( 111 )  234.728

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03004

 ( 220 )  2020.10.08.

 ( 732 )  Erik Fischer, Kosice (SK)

 ( 300 )  1832-2020 2020.08.25. SK

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomtatott vállalati, társasági írások, okmányok, iratok; nyomtatott hirdetési, reklámozási anyagok;

űrlapok, formanyomtatványok (űrlapok, formanyomtatványok); papír-információs brossúrák, prospektusok,

 információs füzetek; fényképek (nyomtatott anyag), katalógusok; naptárak.

 29    Hús; húskivonatok; sertéshús; marhahús; baromfi, nem élő; felvágott; sonka; kolbászok; szalonna;

májpástétom; hús; tartósított hús, konzervált dobozolt; hal, nem élő; zselézett/kocsonyás hús; vad, nem élő;

 kolbászok tésztában; pacal; máj; májpástétom; tofu; szeletelt hús.

 35    Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások élelmiszerekre, húsra, halra, felvágottra, húsfeldolgozó

gépekre és berendezésekre, hús csomagolására; professzionális üzleti konzultáció; hirdetés és reklám; üzleti

menedzsmentben közreműködés; kereskedelmi információkkal kapcsolatos ügynöki szolgáltatások; önköltségi

ár-elemzés; könyvelés, könyvvitel; számvitel; folyószámlakimutatások megfogalmazása, készítése; marketing,

forgalomba hozatal, piaci adásvétel; üzleti értékelés, véleményezés; piactanulmányozások;

 információ-összeállítás számítógépes adatbázisokba; információ rendszerezés számítógépes adatbázisokba.

  40    Húsbontás és -feldolgozás; állatok levágása, leölése; étel és ital konzerválás; szeletelt hús; ételek füstölése.

 43    Éttermi szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; kávézói és bár szolgáltatások; önkiszolgáló éttermi

szolgáltatások; étkezdei-, kantin-, büfé-, menza-szolgáltatások; szállásbiztosítás turisták számára; panziós

 szolgáltatások; ételszállítás, italszállítás.

 ( 111 )  234.729

 ( 151 )  2021.07.13.

 ( 210 )  M 20 03491

 ( 220 )  2020.11.17.

 ( 732 )  ZENTIVA k.s., Praha 10-Dolni Mecholupy (CZ)

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

 Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ZEFESODIN

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek, gyógyászati készítmények emberi felhasználásra; diétás ételek és anyagok gyógyászati

használatra; diétás készítmények és táplálék-kiegészítők; vitamin és ásványi táplálék-kiegészítők;

 vitaminkészítmények; természetgyógyászati gyógyszerkészítmények.
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 ( 111 )  234.730

 ( 151 )  2021.07.13.

 ( 210 )  M 20 03987

 ( 220 )  2020.12.29.

 ( 732 )  Parázsó Lajosné, Martfű (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  234.732

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 03757

 ( 220 )  2020.12.08.

 ( 732 )  Hedon Kézműves Sörfőzde Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonvilágos (HU)

 ( 740 )  dr. Wittner Márton, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alacsony alkoholtartalmú sörök; ale [angol sör]; alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok; bock sör;

búzasör; citromos sör [shandy]; fekete sör [pörkölt maláta sör]; ipa (indiai pale ale sörök); ízesített sörök; kávé

ízű ale sör; kávé ízű sör; kézműves sörök; láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; malátacefre; malátasör; pale ale

világos sör; porter [sör]; saison sör; sör alapú italok; söralapú koktélok; sörcefre; sörök; stout [erős barna sör];

alkoholmentes malátaitalok; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; alkoholmentes teaízű italok; citromos

árpaital; gyümölcslé; gyümölcslevek; ízesített szénsavas italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; nem szénsavas

üdítőitalok; smoothie [alkoholmentes gyümölcsitalok]; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; zöldséglevet

tartalmazó alkoholmentes italok; zöldséglevet tartalmazó, alkoholmentes italok; komlókivonatok sör

 előállításához; komlókivonatok italok készítéséhez.

 33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; szeszes italok; alacsony

alkoholtartalmú italok; alkoholos gyomorkeserűk; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével;

cukornádalapú alkoholos italok; desztillált röviditalok; digesztív [emésztést elősegítő] italok [szeszesitalok]; előre

kikevert szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gyógynövény likőrök; kávéalapú likőrök; mézsör;

 gyomorkeserű [bitter] italok.

 43    Átmeneti pihenőhelyek biztosítása utasok részére; átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások kiadása;

bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; elszállásolási szolgáltatások; helyszínek biztosítása

rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; ideiglenes elszállásolás biztosítása;

ideiglenes elszállásolások megszervezése; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes szobabérlés;

közösségi célú helyiségek bérbeadása; lakókocsipark felszerelések biztosítása; lakókocsipark létesítmények

biztosítása; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása; rendezvénysátrak

bérbeadása; rendezvénysátrak kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szállás biztosítása klubok, csoportok tagjainak;

szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások; szállodák, szállók,

panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szobák bérbeadása; szoba- és terembérlési szolgáltatások; szobák

bérbeadása időszakos lakhatási lehetőségként; üdülési szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások

[szállásadás]; alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi

szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez;

elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása;

elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel

előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból;

ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok

felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek
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számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali

fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek

számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel;

ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi

szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások

étel elvitelre árusításához; grilléttermek; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása

sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávézói szolgáltatások;

kávéházi szolgáltatás; koktélbárok; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok szolgáltatásai; magán

vacsoraklub szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás];

önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások; svédasztalos éttermi

szolgáltatások; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai

éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital

 szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 ( 111 )  234.733

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 03832

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Számítógépes hardverek és telekommunikációs berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

 38    Távközlési szolgáltatások; telefon és mobiltelefon szolgáltatások; számítógépes kommunikáció és internet

 hozzáférés; távközlési szolgáltatások és berendezések biztosítása és bérbeadása.

 42    Információtechnológiai [IT] szolgáltatások; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; számítógépes

hardverfejlesztés; webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes hardverek és felszerelések,

eszközök bérbeadása; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások;

információtechnológiai [IT] biztonságvédelem és helyreállítás; adatmásolási és átalakítási szolgáltatások,

 adatkódolási szolgáltatások.

 ( 111 )  234.734

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 03824

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)

  ( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  234.735

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 03663
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 ( 220 )  2020.12.01.

 ( 732 )  Knoll Jánosné, Nyírbátor (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Parfüméria, illatszerbolt.

 35    Teákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati kellékekhez kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati

eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étrendkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi bolti

szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; hajápoló termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; illatosító

készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai cikkek csomagküldési kiskereskedelme;

kozmetikumokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; piperecikkekkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; tisztítókészítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  234.736

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 03664

 ( 220 )  2020.12.01.

 ( 732 )  Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród (HU)

  

( 546 )

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

 kivételével; rajzkellékek és művészeti kellékek; tanítási és oktatási anyagok.

  18    Bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek.

  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

  35    Reklámozás.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 111 )  234.737

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 03815

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  
( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  234.738

 ( 151 )  2021.07.14.
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 ( 210 )  M 20 03981

 ( 220 )  2020.12.28.

 ( 732 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)

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

  
( 546 )

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

bútorok kivételével; rajzkellékek és művészeti kellékek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és

 tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

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

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

 ( 111 )  234.739

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 21 01032

 ( 220 )  2021.03.07.

 ( 732 )  Gyenes Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Tárasaság, Jászdózsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Laczkovszki Gergő, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

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

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

 ( 111 )  234.740

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 04000

 ( 220 )  2020.12.29.

 ( 732 )  Bíró Bálint János, Jászberény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Madáreleség tárolók, tartók.

 ( 111 )  234.741

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 03898

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  NAVIGATOR INVESTMENTS Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

 fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.
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 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.

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 40    Fémből gyártott alapanyagok CNC marása, vágása, formázása, csiszolása, összeszerelése a megrendelő által

megadott tervnek megfelelő formában; fából gyártott alapanyagok vágása, formázása, csiszolása, összeszerelése a

megrendelő által megadott tervnek megfelelő formában; famegmunkálás; fémkezelés; festési szolgáltatások;

 hegesztési szolgáltatások; homokfúvási szolgáltatások.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  234.742

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 03817

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  234.743

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 03835

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  INTEL CORPORATION, Santa Clara, CA (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  Csinálj csodát

 ( 511 ) 9    Számítógépek; hordozható számítógépek; mikroszámítógépek; miniszámítógépek; memórialapok

számítógépekbe; kézi számítógépek (PDA-k); hordozható és kézi elektronikus személyes határidőnaplók;

számítógépes hardver; integrált áramkörök; integrált áramköri memóriák; integrált áramköri chipek;

lapkakészletek (chipkészletek); félvezető processzorok; félvezető processzorchipek; félvezető chipek;

mikroprocesszorok; nyomtatott áramköri kártyák; elektronikus áramköri táblák; számítógépes alaplapok;

számítógép memória eszközök; számítógépes operációs rendszerek; mikroellenőrzők; adatprocesszorok; központi

feldolgozó egységek (CPU); félvezető memóriák; szoftveresen programozható mikroprocesszorok; digitális és

optikai mikroprocesszorok; digitális és optikai adat- és jelfeldolgozó processzorok; videókártyák; audiokártyák;

audio-videó kártyák; grafikus videógyorsítók; multimédiás gyorsító egységek; videóprocesszorok;

videóprocesszor áramköri kártyák; processzor-kockák és -tokok; kártyák, lemezek, szalagok, vezetékek,

felvételek, microchipek és elektronikus áramkörök, amelyek mind adatok rögzítésére és továbbítására szolgálnak;

modemek; berendezések és készülékek, mindezek adatok feldolgozására, tárolására, visszakeresésére,

továbbítására, megjelenítésére, bevitelére, kivételére, tömörítésére, kitömörítésére, módosítására, sugárzására és

kinyomtatására; számítógépes beviteli és kiviteli eszközök; munkaállomások; adattárolók; tároló berendezés;

biztonsági rendszerek számítógépes hardverekhez és szoftverekhez; elektronikus chip-készlet (elektronikus
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sorozatchipek); alkatrészek számítógépekhez és nyomtatott áramkörökhöz; hanggyorsítók; hang-, adat-, kép- és

videógyorsítók; flash memóriák; flash memóriaeszközök; memóriarendszerek számítógépekhez; kábelek és

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

telekommunikációs berendezések és műszerek; kamerák; számítógépes hardverek számítástechnikához;

számítógépes hardverek számítástechnikához globális és helyi hálózaton keresztül; számítógépes hardverek

felhőalapú számítástechnikához; számítógépes hardverek alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű

számítástechnikai szolgáltatáshoz; számítógépes hardverek biztonságos számítógépes környezet biztosításához;

számítógépes hálózati hardverek; számítógépes kommunikációs szerverek; számítógépes hardverek biztonságos

felhőalapú számítástechnikai hálózat biztosításához; számítógépes szoftverek számítástechnikához; számítógépes

szoftverek felhőalapú számítástechnikához; számítógépes szoftverek számítástechnikához globális és helyi

hálózaton keresztül; számítógépes szoftverek alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai

szolgáltatáshoz; számítógép memória hardverek; számítógépes szoftverek biztonságos számítástechnikai hálózat

biztosításához; számítógépes szoftverek biztonságos felhőalapú számítástechnikai hálózat biztosításához;

számítógépes operációs rendszer szoftver; számítógépes rendszerbővítmények, rendszereszközök és

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

alkalmazások összekapcsolására szolgáló alkalmazásszoftverek területén; számítógépes hardverek és szoftverek

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

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

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

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

használatára alkalmas eszközök csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; letölthető számítógépes

szoftverek mobil tárgyak internete (IoT) használatára alkalmas mobil eszközök csatlakoztatására, működtetésére

és kezelésére; számítógépes hardverek és szoftverek helyi és nagy kiterjedésű számítógépes hálózatok

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

számítógépes konferenciarendszerek fejlesztéséhez, karbantartásához és használatához; számítógépes hardverek

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

elektronikus vezérlőeszközök számítógépeknek és globális számítógépes és távközlési hálózatoknak televíziós és

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

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

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

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

számítógépes hálózatokhoz történő távoli hozzáférés és ezekkel történő kommunikáció létrehozásához,

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

számítógépes szoftvereszközök harmadik fél szoftveralkalmazásainak elősegítésére; számítógépes hardverek és

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

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

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

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

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

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

mély tanuláshoz (deep learning) és mesterséges intelligenciához; számítógépes szoftverplatform kognitív

informatikához; számítógépes szoftverek adatok grafikus megjelenítéséhez; mintafelismerő számítógépes

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

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

számítógépes szoftverfejlesztő készletek; számítógépes szoftverfejlesztő készletek számítógépes látáshoz, gépi

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

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

intelligenciát használnak adatok megtekintéséhez és értelmezéséhez, hardverekhez való csatlakoztatásához, és a
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felhőben lévő adatok tárolásához, kezeléséhez és feldolgozásához; számítógépes hardverek és szoftverek hangok,

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

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

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

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

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

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

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

tömegközlekedési járatokra és tömegközlekedési útvonalakra vonatkozó, tömegközlekedési menetrendeket és

indulási időpontokat, valamint egyéb tömegközlekedési információkat tartalmazó, számítógépes hordozón

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

interaktív digitális térkép-megjelenítéseket, interaktív útmutatókat és a felhasználó által létrehozott információkat

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

információk lekérdezésére és megjelenítésére szolgáló interaktív közösségi számítógépes szoftverek;

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

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

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

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

számítógépek és számítógép által működtetett rendszerek önvezető járművekhez, járművezetői támogatással

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

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

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

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

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

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

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

vezetéknélküli kommunikációs hálózati eszközök járművekhez; számítógépes szoftveralkalmazások digitális

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

mintafelismeréshez, karakterfelismeréshez, vizuális számítógépes alkalmazásokhoz, tudásvirtualizációhoz,

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

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

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

hardveralkalmazások; járműkövetés és járműfigyelés céljára szolgáló számítógépes szoftverekből és

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

 vevőkészülékekből álló járműkövető eszközök.

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

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

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

használatának biztosítása adatlekéréshez és adatelemzéshez; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása adatbányászathoz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása kognitív

informatikához, mély tanuláshoz és mesterséges intelligenciához; információk keresése és lekérdezése

számítógép hálózatokban mások részére; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen online, nem letölthető

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

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

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

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

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

számítógépes látáshoz, gépi tanuláshoz, mély tanuláshoz, mesterséges intelligenciához, természetes nyelv
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feldolgozásához, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; online, nem letölthető számítógépes látást biztosító

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

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

feldolgozásához; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű szolgáltatások, melyek felhőalapú számítástechnikai

kapacitások és információtechnológiai (IT) szolgáltatások, számítástechnika, valamint felhőalapú

számítástechnika biztosítására szolgáló szoftvereket tartalmaznak; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű

szolgáltatások, melyek globális és helyi hálózaton keresztüli számítástechnikai szolgáltatások (computing)

használatára szolgáló szoftvereket tartalmaznak; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű szolgáltatások, melyek

alkalmazások (applikációk) vállalati rendszerekkel és eszközökkel történő összekapcsolásához használatos

szoftverfejlesztő platformot tartalmaznak; szoftvertanácsadás és tájékoztatás biztosítása szoftverrel mint

szolgáltatással kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű szolgáltatások, melyek alacsony

válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai szolgáltatások biztosítására használatos szoftvereket

tartalmaznak; számítógépes szoftverszolgáltatások számítástechnikai kapacitások biztosításához

alkalmazásfejlesztők és tartalomszolgáltatók részére; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások, melyek

alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai szolgáltatásokhoz, információtechnológiai (IT)

szolgáltatásokhoz, illetve globális és helyi hálózaton keresztül használatos számítástechnikai szolgáltatásokhoz

tartalmaznak szoftvereket; számítógépes szoftverszolgáltatások felhőalapú számítástechnikai kapacitások

biztosításához alkalmazásfejlesztők és tartalomszolgáltatók részére; szolgáltatások, melyek lehetővé teszik

alkalmazások (applikációk) online hálózaton keresztül történő alkalmazását; elemzéseket, gyorsítótárolóban való

rögzítést (caching), számításokat, valamint forgalom útvonalválasztását (traffic routing) biztosító szolgáltatások;

szolgáltatások biztonságos és megbízható számítástechnikai hálózat biztosításához; számítógépes hardver- és

szoftvertanácsadási szolgáltatások biztosítása felhőalapú környezet fejlesztésének területén, alkalmazások

különböző platformokon és csatlakoztatott eszközökön keresztüli integrálásával; számítógépes szolgáltatások,

nevezetesen számítógépes hálózatokon elérhető információk, weboldalak és források számítógépes hálózat alapú

indexeinek létrehozása; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának biztosítása tárgyak

internete (IoT) használatára alkalmas eszközök csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; online, nem

letölthető számítógépes szoftverek biztosítása tárgyak internete (IoT) használatára alkalmas eszközök

csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; szoftver mint szolgáltatás (SaaS); konzultációs szolgáltatások

számítógépek és vezeték nélküli számítástechnikai szolgáltatások területén; számítógépes hálózatkezelési

szolgáltatások, nevezetesen hálózati rendszerek megfigyelése műszaki célokra; internetes tárhelyszolgáltatás

digitális tartalom számára; számítógépes hálózatmegfigyelési szolgáltatások, nevezetesen információk biztosítása

a számítógépes hálózatok működtetésének terén; webes szoftverek testreszabása és számítógépes felhasználói

felületek tervezése mások számára; fejlesztési, tervezési és tanácsadási szolgáltatások számítógépekhez;

szabványok tervezése és fejlesztése mások számára számítógépes szoftverek, számítógépes hardverek és

távközlési felszerelések tervezése és megvalósítása terén; számítógépes projektmenedzsmenttel kapcsolatos

információk biztosítása vevőknek és szakembereknek; online szoftver mint szolgáltatás biztosítása globális

helymeghatározó rendszer (GPS) adatok összegyűjtéséhez, összeállításához, feldolgozásához, átviteléhez és

terjesztéséhez; online, nem letölthető szoftverek biztosítása, mely szoftverek közúti, földrajzi, térkép-,

tömegközlekedésre, tömegközlekedési járatokra, tömegközlekedési útvonalakra vonatkozó információkat,

tömegközlekedési menetrendeket és indulási időpontokat, valamint egyéb tömegközlekedési információkat

tartalmaznak; online, nem letölthető navigációs szoftverek biztosítása útvonalak kiszámítására és megjelenítésére,

valamint tömegközlekedési navigációs rendszer, térkép és utazási információk megosztására; online, nem

letölthető számítógépes szoftverek biztosítása, mely szoftverek lehetővé teszik tömegközlekedési információk,

térképészeti, navigációs, forgalmi, útvonal- és érdeklődésre számot tartó helyekre (POI-k) vonatkozó információk

megosztását; interaktív közösségi számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók közötti

információcserét; online szoftver mint szolgáltatás biztosítása járművek automatikus irányításához, önálló

irányításához, navigációjához, járművezetői támogatással működtetett járművek vezetéséhez és járművek

 önvezetéséhez.
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 ( 111 )  234.744

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 03980

 ( 220 )  2020.12.28.

 ( 732 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)

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

 ( 541 )  Éld meg másképp a munkát

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

bútorok kivételével; rajzkellékek és művészeti kellékek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és

 tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

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

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

 ( 111 )  234.745

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 03837

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  SZIKRA INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba

  

( 546 )

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

 berendezések.

 ( 111 )  234.746

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 03818

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  234.747

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 03826

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)

  ( 546 )
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 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  234.748

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 03661

 ( 220 )  2020.11.30.

 ( 732 )  Gazdag Judit Aranka, Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Vörös Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez.

  43    Székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése és világítóberendezések kölcsönzése.

 ( 111 )  234.749

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03505

 ( 220 )  2020.11.18.

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

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

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

 41    Szakmai képzés-, nevelés-, szórakoztatás-, sport- és kulturális tevékenységek; audiovizuális- és multimédiás

 tartalmak készítése.

 ( 111 )  234.750

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 04001

 ( 220 )  2020.12.30.

 ( 732 )  Macsek István József, Halásztelek (HU)

  

( 546 )

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

 29    Baromfi; baromfi, nem élő; belsőségek; birkahús szeletek; borjúhús; csirke, csirkehús; bárányhúsból készült

termékek; bárányhús, feldolgozva; báránynyársak; csirkecombok; csirkefalatok; csirkemell filé; csirkesaláta;

csirkeszárnyak; csomagolt húsok; csülök; disznóhús; feldolgozott hústermékek; füstölt húsok; füstölt kolbászok;

hentesáruk; hús és hústermékek; kolbász; kolbászok; konyhakész marhahús; virslik; vadhús; saslik; pácolt húsok;

húsból készült étkezési krémek; joghurtok; joghurtból készült italok; tej; tejalapú italok; sajtok; előre összevágott

zöldségsaláta; előre összevágott zöldségek salátákhoz; előre felvágott zöldségek; feldolgozott zöldségek;

feldolgozott zöldségtermékek; főtt burgonya; mártások; savanyított zöldségek; szeletelt zöldség, konzerv; vágott

 zöldségek.

  30    Bagettek; kenyerek és zsemlék; magvas kenyér.

 32    Ásvány- és szénsavas vizek; alkoholmentes gyümölcskivonatok italok készítéséhez; üdítőitalok készítéséhez
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használt porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; alkoholmentes szénsavas italok; alkoholmentes,

 ízesített szénsavas italok; alacsony energiatartalmú üdítőitalok.

 ( 111 )  234.751

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 03836

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  TBK Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Biola

 ( 511 )  6    Fém üdítős dobozok, konzervdobozok.

 32    Alacsony energiatartalmú üdítőitalok; gyümölcsízesítésű üdítőitalok; kávé ízesítésű üdítőitalok; kólák

[üdítőitalok]; nem szénsavas üdítőitalok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; üdítőitalok; ásványvíz [italok];

ásványvizek; ízesített ásványvíz; szénsavas ásványvíz; főként gyümölcsleveket tartalmazó italok; gyümölcsitalok

és gyümölcslevek; gyümölcslé; gyümölcslé koncentrátumok; gyümölcslevek; gyümölcslevek [italok];

gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok; italokként használt gyümölcslevek; vegyes gyümölcslé;

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

 ( 111 )  234.752

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 04002

 ( 220 )  2020.12.31.

 ( 732 )  Orosz és Bóra Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 )  INFINITUS PRODUKCIÓ

 ( 511 )  41    Előadó-művészeti produkciók létrehozása, bemutatása, forgalmazása; előadó-művészeti tevékenység;

 könyvkiadás; filmgyártás.

 ( 111 )  234.753

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 03979

 ( 220 )  2020.12.27.

 ( 732 )  Hegyi János, Pomáz (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  234.754

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 03825

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  ( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  234.755
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 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 03820

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  
( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  234.756

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 03827

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  Oktatási Hivatal, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Tároló dobozok fémből.

 9    USB pendrive-ok; chipkártyák.

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

 kivételével; tanítási és oktatási anyagok.

  18    Hétköznapi, utcai táskák.

  22    Porvédő huzatok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  26    Kitűzők, jelvények.

 ( 111 )  234.757

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 03819

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  234.758

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 20 03834

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  NISZ

 ( 511 )   37    Számítógépes hardverek és telekommunikációs berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása.
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 38    Távközlési szolgáltatások; telefon és mobiltelefon szolgáltatások; számítógépes kommunikáció és internet

 hozzáférés; távközlési szolgáltatások és berendezések biztosítása és bérbeadása.

 42    Információtechnológiai [IT] szolgáltatások; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; számítógépes

hardverfejlesztés; webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes hardverek és felszerelések,

eszközök bérbeadása; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások;

információtechnológiai [IT] biztonságvédelem és helyreállítás; adatmásolási és átalakítási szolgáltatások,

 adatkódolási szolgáltatások.

 ( 111 )  234.759

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 21 00147

 ( 220 )  2021.01.18.

 ( 732 )  Retail Royalty Company, Las Vegas (US)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Illatszerek, parfüm, kölnivíz, piperevizek, kozmetikai szerek, testápolók, borotválkozás utáni arcszeszek,

 tusfürdők, test spray-k, nem gyógyhatású bőrápoló készítmények testpermetek formájában.

  14    Ékszerek, órák és kulcsláncok.

 18    Bevásárló táskák, hátizsákok, oldaltáskák könyveknek, edzőtáskák, útitáskák, postástáskák, kézitáskák,

 retikülök, erszények, pénztárcák, sporttáskák, málhazsákok és esernyők.

 25    Ruházat, nevezetesen ingek, pólók, topok, gyapjúingek, farmernadrágok, nadrágok, ruhák, szoknyák,

rövidnadrágok, alsók, leggingek, melegítőnadrágok, melegítőalsók, melegítőfelsők; felsőruházat, nevezetesen

kabátok, dzsekik, parkák, anorákok, mellények és kesztyűk; zoknik, pulóverek, pizsamák, övek, blézerek, otthoni

ruházat, alsóruházat, bokszeralsók, fürdőruhák, sálak; lábbelik, nevezetesen cipők, szandálok és papucsok;

 fejfedők, sapkák.

 35    Kiskereskedelmi bolti szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások a következő területeken:

ruházat, ruházati kellékek, lábbelik, fejfedők, táskák, erszények, pénztárcák, esernyők, napszemüvegek,

 kozmetikai szerek, piperecikkek, illatszerek és személyi higiénés termékek, órák, ékszerek.

 ( 111 )  234.760

 ( 151 )  2021.07.14.

 ( 210 )  M 21 00144

 ( 220 )  2021.01.17.

 ( 732 )  Pericon Electronics Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Vedőháló

 ( 511 )   37    Okostelefonok javítása és karbantartása.

 ( 111 )  234.761

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03560

 ( 220 )  2020.11.20.

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

  ( 546 )
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  234.762

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03563

 ( 220 )  2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  234.763

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03551

 ( 220 )  2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  234.764

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03552

 ( 220 )  2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  234.765

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03561

 ( 220 )  2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  234.766

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03557

 ( 220 )  2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  234.767

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03565

 ( 220 )  2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 111 )  234.768

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03562

 ( 220 )  2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  234.769

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03566

 ( 220 )  2020.11.19.

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kolátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgők.

 ( 111 )  234.770

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03833

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  Bérczesi Róbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyulai Balázs Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Internetről letölthető digitális zene; letölthető digitális zene; letölthető zenefájlok; letölthető zenei

hangfelvételek; MP3 internetes honlapokról letölthető digitális zene; műsoros zenei CD-k; műsoros zenei videók;

számítógépes adatbázisból vagy internetről letölthető digitális zene; zenei felvételek lemezek formájában; zenei

 felvételek sorozata.

 25    Férfi, női és gyermek ruházat; pólók; pulóverek; ingek; melegítőalsók; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők;

melegítőnadrágok; melegítődzsekik; melegítő felsők; nadrágok; dzsekik; sapkák; baseball sapkák; kalapok; sálak;

sálak [nyaksálak]; kesztyűk; női ruhák; szoknyák; kosztümök; mellények; öltönyök; övek [ruházat]; ruházati

 cikkek, cipők, fejfedők.

 41    Zeneszerzés; zeneoktatás; zene komponálása; zene rögzítése; zenés szórakoztatás; zenés előadások; zenés

koncertek; zenei előadás; élő zenei előadások; élő zenei előadások tartása; zenés szórakoztatás zenekarok által;

zenekarok szolgáltatásai; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenestúdiók szolgáltatásai; zeneátírási

szolgáltatások; élő zeneműsorok; zenekiadási szolgáltatások; zenekeverési szolgáltatások; zeneszerzési

szolgáltatások; élő zene szolgáltatása; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenei felvételek készítése; zenei

szövegek kiadása; zenei koncertek bemutatása; zenei rendezvények szervezése; zenés videók készítése; rádiós

zenei koncertek; zenei szórakoztatás szervezése; zenei művek publikálása; televíziós zenei koncertek; az
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interneten hallgatható [nem letölthető] digitális zene szolgáltatása; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes

weboldalakon [nem letölthető]; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes weboldalakról; digitális zene

 szolgáltatása az interneten [nem letölthető].

 ( 111 )  234.771

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03554

 ( 220 )  2020.11.19.

 ( 732 )  Petrányi-Autó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  A JÖVŐBE VEZET

 ( 511 )   35    Autó és autóalkatrészek kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásai.

  37    Gépjárművek javítása, szerelése, autókarosszéria javítás.

 ( 111 )  234.772

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03555

 ( 220 )  2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  234.775

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03549

 ( 220 )  2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  234.776

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03556

 ( 220 )  2020.11.20.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  234.777

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03558

 ( 220 )  2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  234.778

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03550
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 ( 220 )  2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  234.779

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03559

 ( 220 )  2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  234.780

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03564

 ( 220 )  2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  234.781

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03553

 ( 220 )  2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  234.782

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03403

 ( 220 )  2020.11.12.

 ( 732 )  Lehotai Katalin, Dorog (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  35    Ajándéktárgyak kis- és nagykereskedelme.

  41    Nevelés; szakmai képzés; felvonulások szervezése; rendezvények szervezése.

 ( 111 )  234.783

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 02856

 ( 220 )  2020.09.24.

 ( 732 )  Hazai App Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

 ( 111 )  234.784

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 02847

 ( 220 )  2020.09.23.

 ( 732 )  Agrosprint Zrt., Karcag (HU)

 ( 740 )  Patender Kft., Budapest

 ( 541 )  SPRINT NATURA

 ( 511 )   29    Tartósított, fagyasztott, gyorsfagyasztott húsok, halak, gyümölcsök és zöldségek.

 ( 111 )  234.785

 ( 151 )  2021.07.15.

 ( 210 )  M 20 03915

 ( 220 )  2020.12.18.

 ( 732 )  RICK's Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  43    Éttermi szolgáltatások; gyorséttermek; snack bárok; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;

 vendéglátás.

 ( 111 )  234.787

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 03389

 ( 220 )  2020.11.11.

 ( 732 )  Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Online reklámozás; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingtanácsadás a

közösségi média területén; reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs, tanácsadási szolgáltatások;

 marketing-tanácsadás és -szolgáltatások.

 41    Nevelés, szakmai képzés; know-how átadása (képzés); mentorálás; oktatás biztosítása; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése; előadások szervezése és lebonyolítása; hirdetéssel, reklámozással

kapcsolatos szemináriumok szervezése; előadások szervezése; képzés a reklámozás terén; képzések szervezése;

képzések tartása; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzés a kommunikációs technikák terén; oktatási és

képzési szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása; online képzések biztosítása; online szemináriumok
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biztosítása; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; tréningek biztosítása;

 workshopok és szemináriumok rendezése.

 ( 111 )  234.788

 ( 151 )  2021.07.19.

 ( 210 )  M 20 02502

 ( 220 )  2020.08.25.

 ( 732 )  Nádudvari Soma Sándor, Martfű (HU)

 ( 541 )  ULOC

 ( 511 ) 9    Ultrahangos technológián alapuló milliméter pontos lokáció, amely raktárakban áru, kórházakban vagy egyéb

 helyeken eszközök vagy személyek pozíciójának meghatározását és mozgásuk követését hivatott meghatározni.

 ( 111 )  234.789

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 03208

 ( 220 )  2020.10.27.

 ( 732 )  Wiesbauer Österreichische Wurstspezialitäten GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  LAXENBURGER PARIZER

 ( 511 )   29    Hús, felvágott, kolbász, virsli.

 ( 111 )  234.790

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 03394

 ( 220 )  2020.11.11.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  234.791

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 03397

 ( 220 )  2020.11.11.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
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 ( 111 )  234.792

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 03391

 ( 220 )  2020.11.11.

 ( 732 )  Kurucz Gergely János 50%, Budapest (HU)

 Kurucz Dániel 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Péter, Debrecen

 ( 541 )  Szia Uram!

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  234.793

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 03568

 ( 220 )  2020.11.20.

 ( 732 )  Dienes Balázs, Tiszafüred (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  44    Emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; kozmetikai

arckezelés; kozmetikai arckezelési szolgáltatások; kozmetikai célú bőrbarnítási szolgáltatás [emberi használatra];

kozmetikai elektrolízis; kozmetikai hajkezelés; kozmetikai kezelés; kozmetikai lézeres bőrkezelés; kozmetikai

sminkelési szolgáltatások; kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai

termékek felvitele a testre; kozmetikai termékek felvitele az arcra; kozmetikai test-, arc- és hajápoló

szolgáltatások; kozmetikai testkezelések; kozmetikai testápoló szolgáltatások; kozmetikai vizsgálat; kozmetikával

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; körömápolási szolgáltatások; körömápoló szalon szolgáltatásai; manikűr;

manikűr és pedikűr szolgáltatások; szépségszalonok; szépségápolás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; fodrászat; gyantás szőrtelenítés; masszázs; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; szolárium

 szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; testékszerek felhelyezése; tetoválás.

 ( 111 )  234.794

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 03212

 ( 220 )  2020.10.27.

 ( 732 )  EXPLICO Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  BRUXINFO

 ( 511 )  38    Távközlési szolgáltatások; hírügynökség, lapkiadás; elemző irodai szolgáltatások; szabályozási és

hírösszefoglalók; európai uniós, valamint globális léptékű előrejelzések és összefoglalók; iparág-specifikus

elemzések; hírfigyelési szolgáltatások; európai uniós képzések; esettanulmányok; lapszerkesztés; üzleti élet

 szabályozása, hatékonyságának ösztönzése; szakmai érdekképviselet.

 ( 111 )  234.795

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 03396

 ( 220 )  2020.11.11.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  234.796

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 03210

 ( 220 )  2020.10.27.

 ( 732 )  Wiesbauer Österreichische Wurstspezialitäten GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, felvágott, kolbász, virsli.

 ( 111 )  234.797

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 03388

 ( 220 )  2020.11.10.

 ( 732 )  Nagy Dóra Judit, Fót (HU)

 ( 740 )  Csigó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Qboos

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

 fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.

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

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

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  234.798

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 03395

 ( 220 )  2020.11.11.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
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 ( 111 )  234.799

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 03392

 ( 220 )  2020.11.11.

 ( 732 )  Barna Lajos, Ócsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Szóka Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Dunaharaszti

 ( 541 )  HERO TEAM

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

 ( 111 )  234.800

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 03209

 ( 220 )  2020.10.27.

 ( 732 )  Wiesbauer Österreichische Wurstspezialitäten GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  Laxenburger Párizsi

 ( 511 )   29    Hús, felvágott, kolbász, virsli.

 ( 111 )  234.801

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 03400

 ( 220 )  2020.11.12.

 ( 732 )  Róka Ildikó, Siófok (HU)

 Móczár István, Siófok (HU)

 ( 541 )  Ízőrzők

 ( 511 )  41    Rádiós és televíziós műsorok készítése; rádiós és televíziós show-műsorok és programok készítése;

szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján;

televíziós (műsor) gyártás; televíziós szórakoztató műsorok készítése; könyvkiadás; könyvek publikálása és

kiadása; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele;

 könyvek publikálása és kiadása.

 ( 111 )  234.802

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 02665

 ( 220 )  2020.09.07.

 ( 732 )  D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gecse Milán, Gödöllő

 ( 541 )  Jogtárs

 ( 511 )   45    Jogi képviseleti szolgáltatások; jogi kutatás; jogi dokumentumok elkészítése.

 ( 111 )  234.803

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 21 00186

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  Győrffy László, Budapest (HU)

 ( 541 )  Your home, wherever you go

 ( 511 )  35    Lakó- és kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos reklámozás; reklámozási szolgáltatások az

ingatlanvagyonnal kapcsolatban; reklámozás, beleértve on-line reklámozás informatikai hálózaton; reklámozási

 szolgáltatások az utazási iparhoz kapcsolódóan.
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 ( 111 )  234.804

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 21 00023

 ( 220 )  2021.01.04.

 ( 732 )  TiSol Kereskedelmi-, Csomagoló-, Szállító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Anyagok állatbőrök cserzéséhez; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; sók ipari használatra; sók

 (vegyi készítmények); jódozott sók.

  30    Só; só élelmiszerek tartósítására; sonkamáz; konyhasó; fűszerek, ízesítők.

  40    Vízkezelés; élelmiszerek és italok tartósítása.

 ( 111 )  234.805

 ( 151 )  2021.07.20.

 ( 210 )  M 21 00022

 ( 220 )  2021.01.04.

 ( 732 )  Vörös Tamás Csaba, Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Chilipor; chiliszósz; chilipaprika szósz; chilis babkrém; chiliecet; chiliolaj ételízesítőként és fűszerként

 történő használatra; ízesítőként használt chilis paszta.

 ( 111 )  234.806

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 03119

 ( 220 )  2020.10.16.

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

 ( 740 )  Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  234.807

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 03864

 ( 220 )  2020.12.16.

 ( 732 )  BEE MÉDIA Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  A Kakitündér nem létezik!
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 ( 511 )   16    Műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; papírzacskók.

 ( 111 )  234.809

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 03867

 ( 220 )  2020.12.16.

 ( 732 )  Dezső Anita, Törökbálint (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Asztali könyöklők; bónok, utalványok; daloskönyvek; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2);

fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; folyóiratok; golyóstollak; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; íróeszközök;

kártyák; katalógusok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák

(2); könyvek; könyvjelzők; magazinok, revük [időszaki lapok]; naptárak; noteszok (1); noteszok (2); nyomtatott

publikációk; poszterek; prospektusok; szórólapok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek,

berendezések]; tollak [irodai cikkek]; újságok; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók

 papírból; zenélő üdvözlőlapok.

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

[tréning]; dalírás; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és

fitnesz]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangversenyek, koncertek szervezése

és lebonyolítása; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; know-how átadása (képzés); konferenciák

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

célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem

letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szakmai

átképzés; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és

 levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; zeneszerzés.

 ( 111 )  234.810

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 03862

 ( 220 )  2020.11.27.

 ( 732 )  Gláser-Katona Zsuzsanna 60%, Budapest (HU)

 Brand Way & Compass Kft. 30%, Budapest (HU)

 Gláser Tamás 10%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  HUNGAROSER

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklám- és marketingtevékenységek; rádiós, televíziós és internetes

reklámozás és marketingtevékenységek; szponzorok felkutatása; reklámanyagok terjesztése; termékbemutatók

 szervezése és lebonyolítása; internetes kereskedelem; outsourcing szolgáltatások.

 41    Oktatói és képzési programok megalkotása, megszervezése és lebonyolítása; könyvek és folyóiratok

kiadása; bankettek, bálok, díjátadók, díszvacsorák, estélyek, gálarendezvények, klubok, konferenciák,

kongresszusok, kulturális rendezvények, szimpóziumok megszervezése és lebonyolítása; kulturális és

szórakoztató rendezvények előkészítése, megszervezése és lebonyolítása; coaching, tréning szervezése és

lebonyolítása; konferenciák és szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; mentorálás; know-how átadása és

képzése; középiskolai hallgatók, egyetemi és főiskolai hallgatók, fiatal vállalkozók részére szervezett oktatási

 programok és ezzel kapcsolatos versenyek; nőklubok létrehozása, üzemeltetése, programszervezés.

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1885



 ( 111 )  234.811

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 03533

 ( 220 )  2020.11.20.

 ( 732 )  Pannon Kávé Kft., Gyöngyös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Kávés csészék csészealjjal; kávés poharak papírból vagy műanyagból.

 30    Kávé, kávébab, szemes pörkölt kávé, őrölt kávé, koffeinmentes kávé, kávé por, kávé krém por,

kávékapszula, kávéital, kávé alapú ital, hideg és jeges kávé ital, hideg kávédesszert, kakaó, tea, kávépótló szerek,

cikória, csokoládés tej, csokoládé alapú italok, természetes édesítő szerek, rúd alakú csomagolású cukor

kávékhoz, aprósütemények, teasütemények, kávé alapú termékek, karamella por, csokoládépor eredeti olasz

 pörkölésű kávék vonatkozásában.

 35    Franchise rendszer kiépítése és szervezése, franchise hálózatban üzemeltetett kávézó reklámozása; kávé

kereskedelem; kávézással kapcsolatos kiegészítő cikkek kereskedelme; online és offline reklám, reklámgrafika,

reklámszolgáltatás, reklámtevékenység, PR szolgáltatás; kávé nagykereskedelem, kávé kiskereskedelem, ügynöki

tevékenység, disztribúciós tevékenység; webáruház, reklámügynöki tevékenység, reklámkiadvány szerkesztése,

reklámkiadvány kiadása, reklámkiadvány értékesítése és terjesztése; kereskedelmi és online kereskedelmi

szolgáltatás az alábbi termékek vonatkozásában: kávés csészék csészealjjal; kávés poharak papírból vagy

műanyagból, kávé, kávébab, szemes pörkölt kávé, őrölt kávé, koffeinmentes kávé, kávépor, kávé krém por,

kávékapszula, kávé ital, kávé alapú ital, hideg és jeges kávé ital, hideg kávé desszert, kakaó, tea, kávépótló

szerek, cikória, csokoládés tej, csokoládé alapú italok, természetes édesítő szerek, rúd alakú csomagolású cukor

kávékhoz, aprósütemények, teasütemények, kávé alapú termékek, karamella por, csokoládépor eredeti olasz

 pörkölésű kávék vonatkozásában.

 41    Oktatási szolgáltatás; barista képzés; oktatási és képzési szolgáltatások a franchise rendszerbe belépők

 részére.

 43    Vendéglátási szolgáltatás; étterem, kávézó, büfé, catering és mozgó bolti vendéglátóipari szolgáltatás;

étterem, kávézó, kávézók franchise rendszerben történő létrehozása és üzemeltetése; szendvicsezők; kávéfőző

 gépek bérbeadása.

 ( 111 )  234.813

 ( 151 )  2021.07.19.

 ( 210 )  M 20 03686

 ( 220 )  2019.08.09.

 ( 732 )  Apto Payments, Inc., San Francisco (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  APTO

 ( 511 ) 9    Kódolt elektronikus chipkártyák hitel-, betéti és előre fizetett (prepaid) kártyákként való használatra;

válaszjeladókkal beágyazott valamint hitel-, betéti és előrefizetett (prepaid) kártyákként funkcionáló

programozást tartalmazó kódolt okos (smart) kártyák; kódolt mágneskártyák hitel-, betéti és előre fizetett

(prepaid) kártyákként való használatra; letölthető számítógépes szoftverplatformok márkajelzéssel ellátott

(branded) hitel-, betéti és előre fizetett (prepaid) kártyaprogramok kezeléséhez és hitel-, betéti-, és előre fizetett

 (prepaid) kártyás fizetések feldolgozásához; letölthető szoftverfejlesztési készletek (SDK).

  36    Kifizetések feldolgozása hitel-, betéti és előre fizetett (prepaid) kártyás fizetések területén.
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 42    Alkalmazás-programozó interfész (API) szoftvert tartalmazó alkalmazás-szolgáltatás márkajelzéssel ellátott

(branded) hitel-, betéti és előre fizetett (prepaid) kártyaprogramok kezeléséhez és hitel-, betéti és prepaid (előre

fizetett) kártyás fizetések feldolgozásához; márkajelzéssel ellátott hitel-, betéti és előre fizetett (prepaid)

kártyaprogramok kezeléséhez és hitel-, betéti és előre fizetett (prepaid) kártyás fizetések feldolgozásához való

 szoftvereket tartalmazó szoftver mint szolgáltatás (SAAS típusú szolgáltatások).

 ( 111 )  234.814

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 21 00028

 ( 220 )  2021.01.05.

 ( 732 )  Credit Control Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Belcsák Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Globális számítógépes hálózatról vagy az internetről nyújtott online üzleti információs szolgáltatások;

kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi üzleti információk szolgáltatása számítógépes

adatbázisok segítségével; online üzleti és kereskedelmi információk szolgáltatása; üzleti információk nyújtása az

 interneten, kábelhálózaton vagy más adatátviteli formán keresztül.

 36    Adósságbehajtás; adósság faktorálás; adósság begyűjtése és adósság faktorálási szolgáltatások; pénzügyi

 szolgáltatások, nevezetesen adósságrendezés.

 ( 111 )  234.815

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 03695

 ( 220 )  2020.12.02.

 ( 732 )  H&Y Well Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékfigurák; plüss játékok; kitömött játékállatok.

 ( 111 )  234.816

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 21 00184

 ( 220 )  2021.01.20.

 ( 732 )  Trade Group Europe Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Alacsony zsírtartalmú sajtok; cancoillotte sajt; cheddar sajt; cottage cheese [túrószerű sajtfajta]; érlelt

sajtfélék; fehér lágy sajtok; feldolgozott sajtok; friss fehér puha sajtok; friss (nem érlelt) sajt; friss, nem érlelt

sajtok; friss sajt; füstölt sajt; fűszereket tartalmazó sajtok; fűszernövényeket tartalmazó sajtok; kecsketejből

készült sajt; kemény sajt; kenhető sajtok; lágy sajtok; napraforgó olajos feta sajttal töltött olajbogyók; penésszel

érlelt sajt; puhára érlelt sajt; reszelt sajt; sajtalapú rágcsálnivalók; sajtfondü; sajtkeverék; sajtkeverékek;

sajtmártások; sajtok; sajtok mártás formájában; sajtok szarvasgombával; sajtos chili; sajtos pálcikák; sajtporok;

 sajtpótlók; sajttermékek.

 ( 111 )  234.817
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 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 20 03308

 ( 220 )  2020.11.04.

 ( 732 )  ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szeszes italok.

 ( 111 )  234.818

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 21 00035

 ( 220 )  2021.01.06.

 ( 732 )  Gyebnárné Tolnai Piroska Julianna, Halásztelek (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Digitális reklámszolgáltatások; digitális marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing

szolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; csokoládékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; cukorkákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás

készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

 jégkrémekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 43    Elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel

és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások

kiállítóhelyek számára; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital

catering bankettekre; étel biztosítása rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; catering szolgáltatások

ételbiztosításhoz; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali

fogyasztásra; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék

számára; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi

 bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipar; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások.

 ( 111 )  234.819

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 21 00033

 ( 220 )  2021.01.06.

 ( 732 )  Tauber Zoltán, Érd (HU)

 ( 541 )  DOHOOP

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

 ( 111 )  234.820

 ( 151 )  2021.07.16.
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 ( 210 )  M 21 00025

 ( 220 )  2021.01.05.

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

 ( 740 )  Dr. Buda Álmos Botond, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Játékszoftverek; információtechnológia és audiovizuális berendezések; multimédia berendezések és

 műszerek; számítógépek és számítógépes hardverek.

 28    Folyadékkristályos kijelzővel rendelkező elektronikus szórakoztató berendezések; játékkonzolok;

 játékvezérlők számítógépekhez.

 35    Informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi

szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel

kapcsolatban; hűség- és ösztönző programok működtetése; weboldalakon biztosított felületek termékek és

szolgáltatások reklámozására; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok online terjesztése;

 kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése.

 ( 111 )  234.821

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 21 00018

 ( 220 )  2021.01.05.

 ( 732 )  REXWAY Idegenforgalmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vető és Kovácsházy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MOMOTARO

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  234.822

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 21 00029

 ( 220 )  2021.01.06.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  234.823

 ( 151 )  2021.07.16.

 ( 210 )  M 21 00031

 ( 220 )  2021.01.06.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
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( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  234.824

 ( 151 )  2021.07.19.

 ( 210 )  M 20 04005

 ( 220 )  2020.12.31.

 ( 732 )  SERTÁP Kft., Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ImmunoPiglet

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyszerek; nyomelem készítmények állatoknak; takarmányadalékok

 gyógyászati célokra; táplálék-kiegészítők állatgyógyászati célokra.

  31    Táplálékok és takarmányok állatoknak.

  44    Állategészségügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  234.825

 ( 151 )  2021.07.19.

 ( 210 )  M 20 03078

 ( 220 )  2020.10.14.

 ( 732 )  Hajner Gergelyfi Nikolett, Csömör (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és

nyomelemekkel tápláló készítmények; B-vitamin készítmények; C-vitamin készítmények; A-vitamin

készítmények; D-vitamin készítmények; folyékony vitaminkiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitaminok

és vitamin-készítmények; vitamin italok; vitamin kiegészítők; terhességi vitaminok; sportsérülések kezelésére

szolgáló gyógyszerészeti készítmények; készítmények sportolók lábának kezeléséhez; folyadékok, krémek

 sportolók lábának kezeléséhez; étrend-kiegészítők sportolók számára.

 ( 111 )  234.826

 ( 151 )  2021.07.19.

 ( 210 )  M 20 03765

 ( 220 )  2020.12.08.

 ( 732 )  Pál László, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Dr. Galiger Lajos, Szekszárd

 ( 541 )  ZULU

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  234.827

 ( 151 )  2021.07.19.

 ( 210 )  M 20 03767

 ( 220 )  2020.12.09.
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 ( 732 )  Míves Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Lehner Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  234.828

 ( 151 )  2021.07.19.

 ( 210 )  M 20 03768

 ( 220 )  2020.12.09.

 ( 732 )  FUJITSU LIMITED, Kanagawa (JP)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GLOVIA Smart PROFOURS

 ( 511 ) 9    Számítógépek; számítógépes szerverek; számítógépes hardverek adattároláshoz; számítógépes hardver

számítógépes perifériás eszközökhöz; letölthető és nem letölthető számítógépes szoftverek üzleti irányításhoz,

nevezetesen értékesítésmenedzsment, értékesítési adatkezelés, beszerzések kezelése, beszerzési adatkezelés,

készletek és követelések kezelése, készlet- és követeléshez kapcsolódó adatkezelés, gyártás menedzsment és

 gyártási adatkezelés menedzsment.

 42    Számítógép programozási szolgáltatás; számítógépek bérbeadása; szerver hosting, szerver bérlés; hálózati

kiszolgálók (webszerverek) bérlete; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) üzleti menedzsmentre vonatkozóan,

nevezetesen értékesítésmenedzsment, értékesítési adatkezelés, beszerzési menedzsment, beszerzési adatkezelés,

készlet- és igénykezelés, készlet- és adatkezelés, gyártáskezelés és gyártási adatkezelés; nem letölthető felhőalapú

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása üzleti menedzsmenthez, nevezetesen értékesítésmenedzsmenthez,

értékesítési adatkezeléshez, beszerzések kezeléséhez, beszerzési adatkezeléshez, kellékek és igények kezeléséhez,

készletek és igények kezeléséhez, gyártáshoz és gyártási adatkezeléshez; információs technológiai tanácsadás és

kutatás az informatika, az elemzés, az adatkezelés, a digitális stratégia, a számítógépek, a számítógép- és

hálózatbiztonság, a vállalati architektúra területén az üzleti folyamatok és stratégiák összehangolásához a

megfelelő technológiai megoldásokkal, szoftveralkalmazásokkal, számítógépes szoftverekkel és számítógépes

rendszerek stratégiájával; felhőalapú számítástechnika; számítógépes rendszerek és számítógépes rendszerek

tervezése; konzultációs szolgáltatások a számítógépes hardver és szoftver rendszerek mások számára történő

tervezése, kiválasztása, kivitelezése és használata terén; tanácsadás a felhő alapú számítástechnikai hálózatok

területén; virtuális számítógépes rendszerek és virtuális számítógépes környezetek biztosítása felhőalapú

számítástechnikán keresztül; számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése az adatok felhőbeli tárolására;

számítógépes szolgáltatások, nevezetesen felhőalapú tárhely-szolgáltatói szolgáltatások; számítógépes

szolgáltatások, nevezetesen elektronikus adattárolási és adat-helyreállítási szolgáltatások; műszaki támogató

szolgáltatások, nevezetesen hibaelhárítás a számítógépes hardver és a számítógépes szoftver problémáinak

diagnosztizálásában; számítógépes rendszerek tervezése mások számára; számítógépes rendszerek elemzése;

számítógépes szoftver telepítése, frissítése és karbantartása; számítógépes programozás mások számára;

tanácsadási szolgáltatások a felhőalapú számítástechnika területén; virtuális számítógépes rendszerek és virtuális

 számítógépes környezetek biztosítása felhőalapú számítástechnika révén.

 ( 111 )  234.829

 ( 151 )  2021.07.19.

 ( 210 )  M 20 03771

 ( 220 )  2020.12.09.
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 ( 732 )  Jóságszerviz Kft., Veresegyház (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Diétás ételek állatorvosi használatra; állatorvosi használatra kialakított diétás szerek; biológiai készítmények

állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; egészségügyi készítmények állatorvosi célokra;

enzimek állatorvosi célokra; enzimkészítmények állatorvosi célokra; gyógyszerek állatorvosi célokra; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; kutya mosdatószerek [rovarirtók]; rovarriasztó szerek kutyáknak; testápoló

 folyadékok kutyáknak.

 44    Állatorvosi és mezőgazdasági szolgáltatások; állatorvosi gyógyszerekkel kapcsolatos információs

szolgáltatások; állatorvosi sebészeti szolgáltatások; állatorvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos szaktanácsadás;

állatorvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás; állatorvosi tanácsadási szolgáltatások; interneten keresztül

nyújtott állatorvosi tájékoztató szolgáltatások; állatorvosi gyógyszeriparral kapcsolatos információs

szolgáltatások; kutyamasszázs; állatkozmetikusi szolgáltatások kutyák számára; kutyanyírás; kutyaápolási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  234.830

 ( 151 )  2021.07.19.

 ( 210 )  M 20 03773

 ( 220 )  2020.12.09.

 ( 732 )  Complexlab Kft., 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.

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

 berendezések.

 37    Építőipari szolgáltatások; laboratóriumi gépek, berendezések, műszerek és laborbútorok telepítése, üzembe

 helyezése, javítása, karbantartása, szervizelése; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.

 ( 111 )  234.831

 ( 151 )  2021.07.19.

 ( 210 )  M 20 03934

 ( 220 )  2020.12.21.

 ( 732 )  KUNSÁG-SZESZ Zrt., Kiskőrös (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Szeszesital.

 ( 111 )  234.832

 ( 151 )  2021.07.19.

 ( 210 )  M 20 03937

 ( 220 )  2020.12.21.

 ( 732 )  KUNSÁG-SZESZ Zrt., Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szeszesital.

 ( 111 )  234.833

 ( 151 )  2021.07.21.

 ( 210 )  M 20 03938

 ( 220 )  2020.12.21.

 ( 732 )  Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Kft., Balatonvilágos (HU)

 ( 541 )  Aliga Liget

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

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; időleges szállásadás.

 ( 111 )  234.834

 ( 151 )  2021.07.19.

 ( 210 )  M 21 00087

 ( 220 )  2021.01.12.

 ( 732 )  Király Ágnes, Vác (HU)

 ( 541 )  FerMentor

 ( 511 )  41    Egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; mentorálás; adatbázisokból vagy az internetről elérhető

anyagok kiadása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási

 szövegek kiadása; oktatási tananyagok kiadása; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés.

 ( 111 )  234.835

 ( 151 )  2021.07.19.

 ( 210 )  M 20 03847

 ( 220 )  2020.12.14.

 ( 732 )  CREATUM Reklám és Webstúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Baja (HU)
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 ( 740 )  Dr. Bernschütz Bálint, Baja

 ( 541 )  KulinArt Közösség

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

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

 ( 111 )  234.836

 ( 151 )  2021.07.19.

 ( 210 )  M 20 03840

 ( 220 )  2020.12.14.

 ( 732 )  Magyar Piszke Papír Kft., Lábatlan (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

 ( 541 )  omegabazis

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; import-export

ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

 vásárlói részére.

 ( 111 )  234.837

 ( 151 )  2021.07.19.

 ( 210 )  M 20 03841

 ( 220 )  2020.12.14.

 ( 732 )  Magyar Piszke Papír Kft., Lábatlan (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

 ( 541 )  abyhungary

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; import-export

ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

 vásárlói részére.

 ( 111 )  234.838

 ( 151 )  2021.07.19.

 ( 210 )  M 20 03849

 ( 220 )  2020.12.14.

 ( 732 )  CREATUM Reklám és Webstúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Baja (HU)

 ( 740 )  Dr. Bernschütz Bálint, Baja

 ( 541 )  BeerBQ - Bajai Kisüzemi Sör- és Streetfood Fesztivál

 ( 511 )   30    Ételízesítők, fűszerek, szószok.

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

 ( 111 )  234.840

 ( 151 )  2021.07.19.

 ( 210 )  M 20 03516

 ( 220 )  2020.11.19.

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gabonakészítmények; gabonaszeletek; magas proteintartalmú gabonaszeletek; müzli; snack ételek (gabona

 alapú); zab alapú ételek.
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  43    Bárszolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kávéházak; vendéglátás.

 ( 111 )  234.844

 ( 151 )  2021.07.20.

 ( 210 )  M 20 03846

 ( 220 )  2020.12.15.

 ( 732 )  International Hospitality Concepts Limited, Hong Kong (HK)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ZUKI

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  234.845

 ( 151 )  2021.07.20.

 ( 210 )  M 20 02739

 ( 220 )  2020.09.15.

 ( 732 )  RÁD-VIN Kft., Balatonlelle-Rádpuszta (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, borok.

 ( 111 )  234.846

 ( 151 )  2021.07.20.

 ( 210 )  M 20 03844

 ( 220 )  2020.12.15.

 ( 732 )  Zhuo Wenlong, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest

 ( 541 )  uinchic

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk, alsószoknyák, alvómaszkok, ascot nyakkendők, atlétatrikók, babanadrágok

[ruházat], ballonkabátok [ruházat], beépített LED-eket tartalmazó ruházat, boák [nyakbavalók], bokacsizmák (1),

bokacsizmák (2), bokszer alsónadrágok, bokszeralsók, bőrruházat (1), bugyik, bundák, szőrmék [ruházat],

csecsemőkelengyék, babakelengyék, csípőszorítók, csősálak, csuklyák, kapucnik [ruházat], csúszásgátlók

lábbelikhez, díszzsebkendők [ruházat], dzsekik, egyenruhák, esőruha, fejre való sálak, fejkendők, fejszalagok

[ruházat], felsőruházat, fém cipőkellékek, fityulák, futballcipők, fürdőköpenyek, fürdőköntösök, fürdőnadrágok,

úszónadrágok, fürdőpapucsok, fürdőruhák, úszódresszek, fürdőszandálok, fürdőcipők, fűzős bakancsok, csizmák,

gallérok [ruházat], hálóköntösök, pongyolák, harisnyaáruk, kötöttáruk, harisnyák, harisnyanadrágok,

harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (1), harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2), harisnyatartók,

harisnyakötők, zoknitartók (3), hímzett ruhadarabok, hónaljvédők, horgászmellények, hosszúnadrágok (1),

hosszúnadrágok (2), ingek, izzadságfelszívó harisnyák, izzadságfelszívó zoknik, izzadtságfelszívó alsóneműk,

jelmezek, kabátok, dzsekik, kötények [ruházat], kötöttáruk [ruházat], lábbelik (1), lábbelik (2), legging nadrágok,

cicanadrágok, magas szárú lábbelik, mellények, miseingek, miseruhák, kazulák, mitrák, püspöksüvegek, muffok

[ruházat], műbőr ruházat, nadrágleszorítók, pantallók, overallok, munkaruhák, öltönyök, öntapadós melltartók,

övek [ruházat], papucsok, pénztartó övek [ruházat], pizsamák, pólók, poncsók, prémsálak [szőrmék], pruszlikok,
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míderek, fűzős mellények, pufi dzsekik [ruházat], pulóverek, pulóverek, kötött pulóverek, rash guard felső

ruházat, rövid ujjú ingek, ruházati cikkek, sálak, sapkák, sárcipők, gumicsizmák, síbakancsok, sícipők,

síkesztyűk, skortok [sportszoknyák], spárgatalpú cipők vagy szandálok, sportcipők (1), sportcipők (2),

strandcipők, strandruházat, szandálok, szoknyák, szőrmebéléses kabátok, tornacipők, tornaruházat, trikó

 [alsónemű], kombiné, trikók, turbánok, úszósapkák, zoknik, zuhanyzó sapkák.

 ( 111 )  234.848

 ( 151 )  2021.07.20.

 ( 210 )  M 20 02204

 ( 220 )  2020.07.29.

 ( 732 )  Rozina Hanna Panna, Vác (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Sportruhák és -mezek; sportruházat; sportkabátok; sportcipők, atlétacipők; sportcsizmák, sportbakancsok;

 edzőcipők, sportcipők; sport sapkák és baseball sapkák; fejpántok sportoláshoz.

 28    Sportcikkek; sportfelszerelés; torna- és sporttermékek; sportcikkek hordozására kialakított táskák;

 kifejezetten sportoláshoz való használatra gyártott kesztyűk.

 35    Sportcikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; sportolók promóciós menedzselése; sportversenyek és -események

promóciója; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketing szolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak

népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések

keretében; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az

áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak

reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák

 sporttevékenységekkel; sportklubok üzleti vezetése.

 41    Sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek; közösségi sport- és kulturális események

szervezése; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése és lebonyolítása; sportoktatás;

sporttevékenységek; sportszolgáltatások; sportbírói szolgáltatások, sportbíróskodás; sportpark szolgáltatások;

sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek rendezése; sportrendezvények lebonyolítása;

 közösségi sportrendezvények szervezése.

 ( 111 )  234.849

 ( 151 )  2021.07.20.

 ( 210 )  M 20 02205

 ( 220 )  2020.07.29.

 ( 732 )  Göbölyös Károly, Helvécia (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

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

 disznózsír; hurkafélék; tartósított húsok.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, kertészeti termékek; friss gyümölcsök és zöldségek, friss
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fűszernövények; hagymák, friss zöldségek; burgonya, friss; élőállatok; élő baromfi; fejes saláta, friss; friss

 zöldségek; friss gomba.

 ( 111 )  234.858

 ( 151 )  2021.07.21.

 ( 210 )  M 20 03574

 ( 220 )  2020.11.20.

 ( 732 )  O3 Optika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AQUIRIS

 ( 511 ) 5    Kontaktlencse-nedvesítő oldatok; oldatok kontaktlencsék fertőtlenítésére; oldatok kontaktlencsék öblítésére;

oldatok kontaktlencsék semlegesítésére; oldatok kontaktlencsék sterilizálására; oldatok kontaktlencsékhez;

fertőtlenítőszerek kontaktlencsékhez; kontaktlencse tisztító készítmények; oldatok kontaktlencsetartók

tisztítására; készítmények kontaktlencsetartók tisztításához; oldatok kontaktlencsetartók fertőtlenítésére;

fertőtlenítőszerek kontaktlencsetartókhoz; kontaktlencsetartó tisztító készítmények; oldatok kontaktlencsetartók

 sterilizálásához; szemcseppek kontaktlencsékhez; műkönnyek kontaktlencsékhez.

9    Kontaktlencsék; kontaktlencsetartók; kontaktlencsékhez kialakított tokok; lágy kontaktlencsék;

szilikon-hidrogél kontaktlencsék; hidrogél kontaktlencsék; félkemény kontaktlencsék; kemény kontaktlencsék;

hybrid kontaktlencsék; folyamatos hordhatóságú kontaktlencsék; kiterjesztett használatú kontaktlencsék; havi

viselésű kontaktlencsék; napi viselésű kontaktlencsék; heti viselésű kontaktlencsék; éjszakai kontaktlencsék;

próba kontaktlencsék; multifokális kontaktlencsék; bifokális kontaktlencsék; szférikus kontaktlencsék; UV szűrős

 kontaktlencsék; tórikus kontaktlencsék; színezett kontaktlencsék.

 ( 111 )  234.859

 ( 151 )  2021.07.21.

 ( 210 )  M 20 03738

 ( 220 )  2020.12.07.

 ( 732 )  Ammer Ferenc Ákos, Eger (HU)

 ( 541 )  Essence of Nature by Dr Ammer

 ( 511 ) 3    Arckrém; arckrém (nem gyógyhatású-); arckrémek; arckrémek [kozmetikai]; arckrémek kozmetikai

 használatra; kozmetikai mellfeszesítő készítmények.

 5    Hajnövesztő készítmények.

 ( 111 )  234.860

 ( 151 )  2021.07.21.

 ( 210 )  M 20 03740

 ( 220 )  2020.12.07.

 ( 732 )  PP Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Glutabalance

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

használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; folyékony étrend-kiegészítők; vitaminokat tartalmazó

 étrend-kiegészítők; elixírek pikkelysömörre.

 ( 111 )  234.861

 ( 151 )  2021.07.21.

 ( 210 )  M 20 03746

 ( 220 )  2020.12.08.

 ( 732 )  Media Vivantis Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Van életünk

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  234.862

 ( 151 )  2021.07.21.

 ( 210 )  M 20 03907

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  IHGroup Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovátsné dr. Rech Erika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Milk shake-ek [tejturmixok].

 30    Édes tészták; lisztből készült tészták; sütemény tészták; tészták és keverékek tésztákhoz; sütemények,

cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); édes kekszek emberi fogyasztásra; aprósütemények,

kekszek; bagelek [péksütemények]; friss péksütemények; leveles tésztából készült péksütemények;

 péksütemények készítésére használt keverékek; torták [gâteau]; pogácsák, fánkok; fánkok.

 43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások;

vendéglátás; gyorséttermi szolgáltatások; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; mobil catering

szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi

vendégek számára; ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; étel-

és italszolgáltatás mobil teherautóból; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár

létesítményeket, szolgáltatásokat; ételkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása vendégek számára;

 elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  234.863

 ( 151 )  2021.07.21.

 ( 210 )  M 20 03908

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  IHGroup Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovátsné dr. Rech Erika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Friss lepények, piték; gyümölcsös piték; krémes pite; pitetészta, lepénytészta; sütemények; sütemények,

cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); muffin; fánkok; sült apró fánksütemények; pogácsák,

fánkok; pogácsák; lepények; friss péksütemények; bagelek [péksütemények]; aprósütemények; aprósütemények,

 kekszek; sós aprósütemények, kekszek; friss tészta.

 43    Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; gyorséttermi szolgáltatások; elvitelre

 árusított ételek szolgáltatása.

 ( 111 )  234.864

 ( 151 )  2021.07.21.

 ( 210 )  M 20 03912
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 ( 220 )  2020.12.18.

 ( 732 )  Berecz Krisztián 50%, Győr (HU)

 Kinál Ádám 50%, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Briósok; crepe [francia palacsinta]; gabonából készült rágcsálnivaló termékek; gyümölcsös

sütemények/torták; göngyölt szendvicsek; lasagne; palacsinták; pizza; ravioli; rizottók; rizs alapú ételek; sós

sütemények; szendvicsek; tavaszi tekercs; tésztaételek; alacsony szénhidráttartalmú édességek; croissant-ok;

csokis párnák [péksütemények]; csokoládé; csokoládébevonatos gyümölcsök; csokoládéból készült tortadíszek;

csokoládéízű édességek; csokoládék; csokoládés mousse-ok [habok]; csokoládés trüffelek; csokoládéval bevont

bogyók; cukrászáru; desszert mousse-ok [cukrászáru]; édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi;

édességek diófélékből; édességek fagyasztott formában; édesség-termékek (nem gyógyhatású -); édességek

folyékony formában; fagylalt édességek; fagyasztott tejes édességek; fagyasztott édességek; felfújtak

[desszertek]; kekszek, rágcsálnivalók; panettone; pékáruk; pudingok; trüffelek [édesség]; fagylalt; fagylalt

desszertek, jégkrémek; csokoládé alapú italok; előkészített kávés italok; eszpresszókávé; jegeskávék; kávé; kávé

alapú italok; tea; tea alapú italok; aprósütemények; aprósütemények, kekszek; cukormázzal bevont kekszek,

aprósütemények; sós aprósütemények, kekszek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek

 (aprósütemények).

 43    Szállás biztosítása szállodákban és motelekben; panziók; szállodai szállásbiztosítás; bár- és éttermi

szolgáltatások; bankettek szervezése; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok

biztosítása); borozói szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek;

gyorséttermi szolgáltatások; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; pizzériák; pub

szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; teaházak; tortadíszítések; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

italszolgáltatás]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési

 szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; szolgáltatások italok biztosításához.

A rovat 143 darab közlést tartalmaz. 
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