
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 20 00502

 ( 220 ) 2020.02.17.

 ( 731 )  GRÁNIT Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Eckert Ádám, Budapest

 ( 541 ) Digitális bank valódi előnyökkel

 ( 511 ) 9    Bankkártyák [kódolt vagy mágneses]; számítógépes kommunikációs szoftverek, amelyek lehetővé teszik az

ügyfelek számára a bankszámla-információkhoz való hozzáférést és banki tranzakciók végzését; letölthető

elektronikus pénztárcák [e-pénztárcák]; pénzügyekkel kapcsolatos számítógépes programok; pénzügyi

menedzsment szoftverek; pénzügyi tranzakciók kezelésével kapcsolatos számítógépes szoftverek; számítógépes

 szoftverek pénzügyi modellek kidolgozásához.

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

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; automatizált banki szolgáltatások;

bankautomata szolgáltatások; bankbetétekkel kapcsolatos banki szolgáltatások; banki szolgáltatások; banki

szolgáltatások biztosítása; banki tevékenységekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; banki ügyletekkel

kapcsolatos pénzügyi menedzsment; banki ügyletekkel kapcsolatos számítógépes tájékoztató szolgáltatások;

banki ügyletekkel kapcsolatos kutatási szolgáltatások; bankkártyákkal kapcsolatos szolgáltatások; bankkártyákkal

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; bankszámla információs szolgáltatások; bankszámlákhoz kapcsolódó

szolgáltatások; bankszámlákkal és megtakarításokkal kapcsolatos szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása;

bankügyletekhez kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások; bankügyletekkel kapcsolatos konzultáció; befektetési

banki szaktanácsadás és tanácsadási szolgáltatások; befektetési banki szolgáltatások; betétbe helyezésekkel

kapcsolatos banki szolgáltatások; elektronikus bank szolgáltatások; hitel- és bankkártyával kapcsolatos

szolgáltatások; internetes banki tevékenység; kártyával elérhető banki szolgáltatások; kereskedelmi

bankügyintézés; online banki szolgáltatások; online kereskedelmi banki tevékenységek; pénzügyi szolgáltatások,

bankügyletek; számítógépes világhálózaton keresztül biztosított elektronikus banki szolgáltatások [internetes

 banki szolgáltatások]; számítógépesített bankszolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01157

 ( 220 ) 2020.04.29.

 ( 731 )  Slamovits Tibor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 ) Limitless

 ( 511 )  44    Lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kozmetikai

testkezelések; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai

szolgáltatások; kozmetikai kezelések; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; végleges szőrtelenítési és

szőrcsökkentő szolgáltatások; szőrtelenítő szolgáltatások embereknek; szőrtelenítő kezelések; lézeres

 szőrtelenítési szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek számára.

 ( 210 ) M 20 01494

 ( 220 ) 2020.05.29.

 ( 731 )  Dr. Makó Klaudia, Budapest (HU)

 ( 541 ) webügyvéd

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 15. szám, 2021.08.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1923



 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; előírásoknak való megfelelés ellenőrzése; engedélyek jogi

ügyintézése; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi

kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések

tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi

tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban;

szellemi tulajdon licenszelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal

 kapcsolatos konzultáció; személyes háttéradatok vizsgálata; személyes levelezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01984

 ( 220 ) 2020.07.12.

 ( 731 )  Bányai László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr Koltai Ildikó, Budapest

 ( 541 ) VezessJol

 ( 511 )   41    Gépjárművezetési szakmai képzés nyújtása jogosítvánnyal rendelkezők számára.

 ( 210 ) M 20 02348

 ( 220 ) 2020.08.07.

 ( 731 )  Végh Mátyás, Budapest (HU)

 ( 541 ) Dunakanyar Fesztivál

 ( 511 )  41    Előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási

célokra; képzési célú fesztiválok rendezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; rekreációs, szabadidős

fesztiválok szervezése; turizmussal kapcsolatos címjegyzékek kiadása; fesztiválok szervezése kulturális célokra;

oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok

 rendezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03387

 ( 220 ) 2020.11.10.

 ( 731 )  Németh Regina 50%, Nagykovácsi (HU)

 Szőke-Vigh Emese 50%, Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  Kálmán Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MOMWOW

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

 villák kivételével; fésűk és szivacsok; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 20 03421

 ( 220 ) 2020.11.12.

 ( 731 )  CONTINENTAL TRAVEL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Gábor László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CONTINENTAL TRAVEL

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

 ( 210 ) M 20 03427

 ( 220 ) 2020.11.12.

 ( 731 )  Parklife project Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csízy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PARKSITE more than offices

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
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 37    Építőipari szolgáltatások; irodaház és egyéb kiszolgáló létesítmények és épületek, illetve azok berendezései

 és felszerelései építéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó üzembehelyezési és javítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03482

 ( 220 ) 2020.11.16.

 ( 731 )  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.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 03489

 ( 220 ) 2020.11.17.

 ( 731 )  Rational Intellectual Holdings Limited, Onchan, Isle of Man (IM)

 ( 740 )  Braner és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) POKERSTARS

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek és számítógépes programok játékokkal, kártyajátékokkal, ügyességi játékokkal,

pókerrel, pókerjátékokkal, kaszinójátékokkal, szerencsejátékkal vagy fogadással kapcsolatban és ezekhez

kapcsolódó pókerbajnokságok, versenyek, játékshow-k, események; közösségi kapcsolatépítés céljára szolgáló

számítógépes szoftverplatformok játékokkal, kártyajátékokkal, ügyességi játékokkal, pókerrel, pókerjátékokkal,

kaszinójátékokkal, szerencsejátékkal vagy fogadással kapcsolatban és ezekhez kapcsolódó pókerbajnokságok,

versenyek, játékshow-k és események; számítógépes szoftveralkalmazások játékokkal, kártyajátékokkal,

ügyességi játékokkal, pókerrel, pókerjátékokkal, kaszinójátékokkal, szerencsejátékkal vagy fogadással

kapcsolatban és ezekhez kapcsolódó pókerbajnokságok, versenyek, játékshow-k, események; videójátékok;

interaktív videójátékok; letölthető elektronikus játékok; közösségi kapcsolatépítés céljára szolgáló számítógépes

szoftverplatformok, amelyek az interneten, elektronikus levelezésen vagy hordozható, mobil, kézi vagy

tabletkészülékeken keresztül érhetők el; letölthető elektronikus kiadványok játékokkal, kártyajátékokkal,

ügyességi játékokkal, pókerrel, pókerjátékokkal, kaszinójátékokkal, szerencsejátékkal vagy fogadással

kapcsolatban és ezekhez kapcsolódó pókerbajnokságok, versenyek, játékshow-k, események; napszemüvegek;

táskák és tokok, melyek kifejezetten valamely hordozható kommunikációs eszköznek, amely kézi vagy viselhető

készülék, valamely hordozható számítástechnikai eszköznek, például okostelefon, valamely kézben használható

számítástechnikai eszköznek, például okostelefon vagy táblagép, vagy valamely érintőképernyős panelbe foglalt

általános célú számítógépnek tárolására vagy hordozására lettek kialakítva; mobiltelefon hordozók, tokok

mobiltelefonokhoz; tartók mobiltelefonokhoz; mobiltelefon védők; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz;

chipkártyák; kódolt mágneskártyák; elektronikus adathordozó kártyák; feltöltőkártyák; bankkártyák; hitelkártyák;

betéti kártyák; chipkártyák; tárolt értéket hordozó kártyák; fizetési kártya; előre fizetett (prepaid) kártyák;

mágnesmemóriás és integrált áramkör memóriás kártyák; integrált áramkörös chippel ellátott kártyák; integrált

elektronikus chippel ellátott adathordozók; integrált mikroprocesszoros chippel ellátott adathordozók; előre

fizetett (prepaid) mágneskártyák; kódolt chipkártyák pénzügyi alkalmazásokhoz, hűségprogramokhoz,

jutalmazási programokhoz és a kártyabirtokosok által választható opciókhoz; biztonsági kódolású kártyák;

biztonsági jellemzőkkel kódolt kártyák hitelesítés céljából; hologrammal impregnált kártyák; USB flash

 meghajtók.

 41    Szórakoztatás; televíziós szórakoztató szolgáltatások; televízióműsorok nyújtása; sporttevékenységek,

kulturális tevékenységek, szórakoztató szolgáltatás; kikapcsolódási játékszolgáltatás; játék (mérkőzés)
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szolgáltatás; szerencsejáték (és fogadásszervezés); (sport)fogadás; kaszinói szolgáltatások;

kártyajáték-szolgáltatások; pókerjáték-szolgáltatások; ügyességi játékok nyújtása; bármely fent említett

szolgáltatás szervezése, rendezése és bemutatása; bajnokságok, versenyek, játékok, játékshow-k, szórakoztató

rendezvények szervezése, rendezése és bemutatása; bármely fent említett szolgáltatás nyújtása élőben, televízió

útján vagy on-line módon egy számítógépes adatbázisból vagy az interneten keresztül, vagy hordozható, mobil,

kézi vagy táblagép készüléken keresztül; elektronikus játékszolgáltatás nyújtása az internet segítségével;

többjátékosú kártyajátékok, kártyaszobák és ügyességi játékok nyújtása élőben, vagy az internet segítségével,

vagy televízión, vagy hordozható, mobil, kézi vagy táblagép készüléken keresztül; az előbbi szolgáltatások

szervezése, rendezése, bemutatása; szórakoztató szolgáltatások, sporttevékenységek, kulturális tevékenységek,

szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató rendezvények szervezése, vezetése és lebonyolítása; kikapcsolódási

játékszolgáltatás, játék (mérkőzés) szolgáltatás, szerencsejáték (és fogadásszervezés); (sport)fogadás, kaszinói

szolgáltatások, kártyajáték-szolgáltatások; pókerjáték-szolgáltatások, bajnokságok, versenyek, játékok,

játékshow-k és események szervezése, vezetése és lebonyolítása; hírek, oktatási szolgáltatások nyújtása bármely

fent említett szolgáltatással kapcsolatban; információk nyújtása szórakoztató rendezvényekkel és

szolgáltatásokkal, televíziós szórakoztató szolgáltatásokkal, televízióműsorokkal, sporttevékenységekkel,

kulturális tevékenységekkel, szórakoztató szolgáltatásokkal, kikapcsolódási játékokkal kapcsolatban; játék-,

szerencsejáték-, fogadási, kaszinó-, kártya- és pókerjáték szolgáltatásokkal, bajnokságokkal, versenyekkel,

játékokkal, játékshow-val és eseményekkel kapcsolatos információk nyújtása; online elektronikus kiadványok

készítése; vásárlói információk és elektronikus hírlevelek terjesztése az internet és elektronikus levél vagy

 hordozható, mobil, kézi vagy táblagép készülékek útján.

 ( 210 ) M 20 03605

 ( 220 ) 2020.11.24.

 ( 731 )  Shan Sufen, Budapest (HU)

 ( 740 )  Czövek és Deme Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Spicy Fish Budapest

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

 ( 210 ) M 20 03689

 ( 220 ) 2020.12.01.

 ( 731 )  GémKer-Gémklub Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bodnár Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gémklub Társasjáték Maraton

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

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

 ( 210 ) M 20 03698

 ( 220 ) 2020.12.03.

 ( 731 )  Csorba Anita, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Álomszobagyár

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; marketing szolgáltatások;

médiakapcsolati szolgáltatások; kirakatrendezés; rádiós reklámozás; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek

készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek

publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1);

szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; televíziós

 vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; vállalati kommunikációs szolgáltatások.

 37    Bútorfelújítás, restaurálás; bútorok karbantartása; építés; építési tanácsadó szolgáltatások (1); kőműves
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 munkák (2); külső és belső festés.

 38    Internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

 mobiltelefonos kommunikáció; rádióadás; rádiós kommunikáció; televíziós műsorszórás, közvetítés.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; dalírás;

digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések

kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével;

filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra;

fotóriportok készítése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; könyvkiadás; nyereményjátékok

működtetése; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; showműsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; színházi

produkciók; szinkronizálás; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek];

 táboroztatás; televíziós szórakoztatás; videorögzítés.

 ( 210 ) M 20 03735

 ( 220 ) 2020.12.04.

 ( 731 )  Deniz Nuri E.V., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. ifj. Sallay József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Deniz Street Fashion

 ( 511 )   25    Ruházat.

 ( 210 ) M 20 03821

 ( 220 ) 2020.12.11.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Állatgyógyászati készítmények juh,sertés és szarvasmarha számára.

 ( 210 ) M 20 03822

 ( 220 ) 2020.12.11.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Szájhigiénés kiegészítő takarmány kutyák számára.

 ( 210 ) M 20 03839

 ( 220 ) 2020.12.12.

 ( 731 )  British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)

 ( 300 )  081224 2020.08.17. JM

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HYPER+

 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; sodorható dohány; dohánypótlók (nem gyógyászati célokra);

szivarok; szivarkák; öngyújtók; gyufák; dohányzó cikkek; cigarettapapír; cigarettacsövek; cigarettaszűrők;

zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez;

elektronikus cigaretta; elektromos cigaretta patronok; elektromos cigaretta-folyadékok; felfűtendő

dohánytermékek; eszközök és tartozékok dohánytermékek felfütéséhez; belélegzendő dohánypótlók;

dohánypótlókat tartalmazó cigaretták; cigarettatartók; cigarettatárcák; dohánytartalmú snus; dohánymentes snus;

 dohánytartalmú tubák; dohánymentes tubák; dohánymentes nikotin tasakok.
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 ( 210 ) M 21 00039

 ( 220 ) 2021.01.07.

 ( 731 )  Bodola Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   12    Kerékpárkitámasztók; kerékpártartók.

 35    Kerékpár-kitámasztók, kerékpártartók kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; reklám- és

 marketingtevékenységek; kerékpár- kitámasztók, kerékpártartók internetes kereskedelme.

 ( 210 ) M 21 00041

 ( 220 ) 2021.01.07.

 ( 731 )  Magyar Kajak-Kenu Szövetség, Budapest (HU)

 ( 541 ) Balaton Átevezés

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

 ( 210 ) M 21 00091

 ( 220 ) 2021.01.13.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 554 )

 

 ( 511 )   29    Baromfihús.

 ( 210 ) M 21 00096

 ( 220 ) 2021.01.13.

 ( 731 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) Dunatex Gold

 ( 511 ) 1    Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

 gyanták; színezékek; porfestékek, pigmentek, zománcok.

 19    Építőanyagok nem fémből; építőpanelek nem fémből, továbbá bevonatok; habarcsok, vakolatok építési

 célokra.

 35    Festékek, lakkok, rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok, nyers természetes

gyanták, színezékek, porfestékek, pigmentek, zománctermékek kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; festékek,

lakkok, rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok, nyers természetes gyanták,

színezékek, porfestékek, pigmentek, zománctermékek internetes kereskedelme; reklámozás- és

marketingtevékenységek; kiállítások és termékbemutatók; kereskedelmi hálózatok működtetése; franchise

 rendszerek működtetése; outsourcing szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00097

 ( 220 ) 2021.01.13.

 ( 731 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest
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 ( 541 ) Dunamix

 ( 511 ) 2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

 gyanták; színezékek; porfestékek, pigmentek, zománcok.

 19    Építőanyagok nem fémből; építőpanelek nem fémből, továbbá bevonatok; habarcsok, vakolatok építési

 célokra.

 35    Festékek, lakkok, rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok, nyers természetes

gyanták, színezékek, porfestékek, pigmentek, zománctermékek kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; festékek,

lakkok, rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok, nyers természetes gyanták,

színezékek, porfestékek, pigmentek, zománctermékek internetes kereskedelme; reklámozás- és

marketingtevékenységek; kiállítások és termékbemutatók; kereskedelmi hálózatok működtetése; franchise

 rendszerek működtetése; outsourcing szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00098

 ( 220 ) 2021.01.13.

 ( 731 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) Dunatex

 ( 511 ) 1    Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

 gyanták; színezékek; porfestékek, pigmentek, zománcok.

 19    Építőanyagok nem fémből; építőpanelek nem fémből, továbbá bevonatok; habarcsok, vakolatok építési

 célokra.

 35    Festékek, lakkok, rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok, nyers természetes

gyanták, színezékek, porfestékek, pigmentek, zománctermékek kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; festékek,

lakkok, rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok, nyers természetes gyanták,

színezékek, porfestékek, pigmentek, zománctermékek internetes kereskedelme; reklámozás- és

marketingtevékenységek; kiállítások és termékbemutatók; kereskedelmi hálózatok működtetése; franchise

 rendszerek működtetése; outsourcing szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00099

 ( 220 ) 2021.01.13.

 ( 731 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) Dunatex Silver

 ( 511 ) 1    Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

 gyanták; színezékek; porfestékek, pigmentek, zománcok.

 19    Építőanyagok nem fémből; építőpanelek nem fémből, továbbá bevonatok; habarcsok, vakolatok építési

 célokra.

 35    Festékek, lakkok, rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok, nyers természetes

gyanták, színezékek, porfestékek, pigmentek, zománctermékek kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; festékek,

lakkok, rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok, nyers természetes gyanták,

színezékek, porfestékek, pigmentek, zománctermékek internetes kereskedelme; reklámozás- és

marketingtevékenységek; kiállítások és termékbemutatók; kereskedelmi hálózatok működtetése; franchise

 rendszerek működtetése; outsourcing szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00104
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 ( 220 ) 2021.01.13.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 554 )

 

 ( 511 )   29    Baromfihús.

 ( 210 ) M 21 00170

 ( 220 ) 2021.01.19.

 ( 731 )  Unipharma Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) UNIPARIPA

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és marketingszolgáltatások gyógyszertárakkal kapcsolatosan, marketingcélú hírlevelek

küldése, vásárlói adatbázis építése, törzsvásárlói rendszer működtetése; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok

szervezése reklámcélokra; kiskereskedelmi, valamint honlap, webshop vagy közösségi oldalak útján történő

online kiskereskedelmi és online marketingszolgáltatások a következő áruk vonatkozásában: gyógyszerek, humán

vényes és nem vényes gyógyszerek, homeopátiás készítmények, magisztrális gyógyszerek, vitaminok,

orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai eszközök, gyógyászati segédeszközök, kötszerek-ízületi rögzítők,

kompressziós harisnyák, beteg-, csecsemőápolási és szájápolási cikkek, fog- és szájápolási készítmények,

csecsemő- és gyermektápláláshoz szükséges eszközök, baba-mama ápolási termékek, szoptatási kellékek, orvosi

és laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek és vegyszeroldatok, gyógyszernek nem minősülő

gyógyhatású anyagok és készítmények, fertőtlenítőszerek, palackozott ivóvíz, ásványvíz, gyógyvizek, teák,

gyógynövényteák, bioitalok, magas vitamintartalmú zöldség- és gyümölcslevek, növényi gyógyhatású termékek,

étrend-kiegészítők, tápszerek, vitamin és ásványi anyag tartalmú, valamint felső légúti tünetek esetén ajánlott

gyógycukorkák, intim higiénés termékek, papír zsebkendők, állatgyógyászati készítmények és premixek, az

állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, ápolószerek és állatgyógyászati segédanyagok,

emberen élősködő rovarok irtására, rovarcsípés megelőzésére és kezelésére szolgáló külsőleges készítmények,

kozmetikumok, hajszínező és hajformázó termékek, napvédő készítmények, kontaktlencse tárolásához és

tisztításához szükséges oldatok, folyadékok és edények, nyomdai vagy elektronikus úton előállított egészségügyi

felvilágosító, tájékoztató, egészséges életmóddal, prevencióval, betegségek kezelésével kapcsolatos,

gyógyszerészi gondozást támogató könyvek, kiadványok és brosúrák, közegészségügyi vizsgálati tartályok,

különleges táplálkozási célú élelmiszerek, UV-szűrő szemüvegek, munkavédelmi szemüvegek, láb-, kéz- és

 körömápolási eszközök, gyógy- és kényelmi papucsok.

 39    Házhozszállítás, futárszolgálatok, csomagkézbesítés, fuvarozás, áruszállítás, áruk raktározása, árusító

 automaták feltöltése.

 ( 210 ) M 21 00171

 ( 220 ) 2021.01.19.

 ( 731 )  Unipharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és marketingszolgáltatások gyógyszertárakkal kapcsolatosan, marketingcélú hírlevelek

küldése, vásárlói adatbázis építése, törzsvásárlói rendszer működtetése; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok

szervezése reklámcélokra; kiskereskedelmi, valamint honlap, webshop vagy közösségi oldalak útján történő

online kiskereskedelmi és online marketingszolgáltatások a következő áruk vonatkozásában: gyógyszerek, humán

vényes és nem vényes gyógyszerek, homeopátiás készítmények, magisztrális gyógyszerek, vitaminok,

orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai eszközök, gyógyászati segédeszközök, kötszerek-ízületi rögzítők,

kompressziós harisnyák, beteg-, csecsemőápolási és szájápolási cikkek, fog- és szájápolási készítmények,

csecsemő- és gyermektápláláshoz szükséges eszközök, baba-mama ápolási termékek, szoptatási kellékek, orvosi

és laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek és vegyszeroldatok, gyógyszernek nem minősülő

gyógyhatású anyagok és készítmények, fertőtlenítőszerek, palackozott ivóvíz, ásványvíz, gyógyvizek, teák,

gyógynövényteák, bioitalok, magas vitamintartalmú zöldség- és gyümölcslevek, növényi gyógyhatású termékek,

étrend-kiegészítők, tápszerek, vitamin és ásványi anyag tartalmú, valamint felső légúti tünetek esetén ajánlott

gyógycukorkák, intim higiénés termékek, papír zsebkendők, állatgyógyászati készítmények és premixek, az

állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, ápolószerek és állatgyógyászati segédanyagok,

emberen élősködő rovarok irtására, rovarcsípés megelőzésére és kezelésére szolgáló külsőleges készítmények,

kozmetikumok, hajszínező és hajformázó termékek, napvédő készítmények, kontaktlencse tárolásához és

tisztításához szükséges oldatok, folyadékok és edények, nyomdai vagy elektronikus úton előállított egészségügyi

felvilágosító, tájékoztató, egészséges életmóddal, prevencióval, betegségek kezelésével kapcsolatos,

gyógyszerészi gondozást támogató könyvek, kiadványok és brosúrák, közegészségügyi vizsgálati tartályok,

különleges táplálkozási célú élelmiszerek, UV-szűrő szemüvegek, munkavédelmi szemüvegek, láb-, kéz- és

 körömápolási eszközök, gyógy- és kényelmi papucsok.

 39    Házhozszállítás, futárszolgálatok, csomagkézbesítés, fuvarozás, áruszállítás, áruk raktározása, árusító

 automaták feltöltése.

 ( 210 ) M 21 00172

 ( 220 ) 2021.01.19.

 ( 731 )  Unipharma Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Az egészség nem várhat!

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és marketingszolgáltatások gyógyszertárakkal kapcsolatosan, marketingcélú hírlevelek

küldése, vásárlói adatbázis építése, törzsvásárlói rendszer működtetése; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok

szervezése reklámcélokra; kiskereskedelmi, valamint honlap, webshop vagy közösségi oldalak útján történő

online kiskereskedelmi és online marketingszolgáltatások a következő áruk vonatkozásában: gyógyszerek, humán

vényes és nem vényes gyógyszerek, homeopátiás készítmények, magisztrális gyógyszerek, vitaminok,

orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai eszközök, gyógyászati segédeszközök, kötszerek-ízületi rögzítők,

kompressziós harisnyák, beteg-, csecsemőápolási és szájápolási cikkek, fog- és szájápolási készítmények,

csecsemő- és gyermektápláláshoz szükséges eszközök, baba-mama ápolási termékek, szoptatási kellékek, orvosi

és laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek és vegyszeroldatok, gyógyszernek nem minősülő

gyógyhatású anyagok és készítmények, fertőtlenítőszerek, palackozott ivóvíz, ásványvíz, gyógyvizek, teák,

gyógynövényteák, bioitalok, magas vitamintartalmú zöldség- és gyümölcslevek, növényi gyógyhatású termékek,

étrend-kiegészítők, tápszerek, vitamin és ásványi anyag tartalmú, valamint felső légúti tünetek esetén ajánlott

gyógycukorkák, intim higiénés termékek, papír zsebkendők, állatgyógyászati készítmények és premixek, az

állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, ápolószerek és állatgyógyászati segédanyagok,
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emberen élősködő rovarok irtására, rovarcsípés megelőzésére és kezelésére szolgáló külsőleges készítmények,

kozmetikumok, hajszínező és hajformázó termékek, napvédő készítmények, kontaktlencse tárolásához és

tisztításához szükséges oldatok, folyadékok és edények, nyomdai vagy elektronikus úton előállított egészségügyi

felvilágosító, tájékoztató, egészséges életmóddal, prevencióval, betegségek kezelésével kapcsolatos,

gyógyszerészi gondozást támogató könyvek, kiadványok és brosúrák, közegészségügyi vizsgálati tartályok,

különleges táplálkozási célú élelmiszerek, UV-szűrő szemüvegek, munkavédelmi szemüvegek, láb-, kéz- és

 körömápolási eszközök, gyógy- és kényelmi papucsok.

 39    Házhoz szállítás, futárszolgálatok, csomagkézbesítés, fuvarozás, áruszállítás, áruk raktározása, árusító

 automaták feltöltése.

 ( 210 ) M 21 00328

 ( 220 ) 2021.01.29.

 ( 731 )  We Love Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Médiatartalmak; podcastok; letölthető podcastok, szoftverek; letölthető szoftverek; applikációs szoftver.

  16    Képek; fényképek; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; grafikák; nyomdaipari termékek.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; Reklámozási, marketing és

 promóciós szolgáltatások; eseménymarketing, hírgyűjtési szolgáltatások; partnerprogram-marketing.

 38    Képek, fotók, grafikus képek és illusztrációk számítógépes világhálón keresztül történő elektronikus

 továbbítása; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; hírügynökségi szolgáltatások.

 39    Városnézés [turizmus]; városnézések vezetése; városnézések megszervezése; városnézés és kirándulások

szervezése, idegenvezetési szolgáltatások; idegenvezetés; idegenvezetési szolgáltatások; utazási idegenvezetési

szolgáltatások; utazásszervezés; utazásszervezés, túraszervezés; utazásszervezés, kirándulásszervezés;

 utazásszervezési és utazási helyfoglalási szolgáltatások.

 40    Fényképelőhívás; fényképkidolgozás; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; nyomtatás, fényképészeti és

 mozgóképes filmkidolgozás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; szabadúszó újságírás; audio-,

video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadók vendégül

látása [szervezés]; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók rendezése; oktatási

díjak kiosztása; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; gálák, díszünnepélyek rendezése;

podcastok létrehozása [írása]; szórakoztatás podcaston keresztül; kiadói szolgáltatások; online kiadói

szolgáltatások; számítógépes kiadói szolgáltatások; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek

írása; folyóiratok publikálása; nem reklámcélú szövegek publikálása; könyvek publikálása és kiadása;

 elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.

 42    Grafikák készítése; grafikai tervezés; grafikai szolgáltatások; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés;

szoftverfejlesztés; termékfejlesztés; programok fejlesztése; számítógépes szoftver fejlesztése; honlapok

fejlesztésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek tervezése és fejlesztése; kutatás és fejlesztés

 [szolgáltatások].

 43    Szállásfoglalás; ideiglenes szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára;

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; szállásfoglalási szolgáltatások

 [időmegosztás]; időszakos szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00429

 ( 220 ) 2021.02.05.

 ( 731 )  Reök Petra Borbála, Budapest (HU)

 Reök András György, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) REÖK

 ( 511 )  41    Akadémiák; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching; egészségvédő klubok

szolgáltatásai; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek gyártása, kivéve a

reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; fogadások tervezése; fotóriportok készítése; gyakorlati

képzés; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; iskolai szolgáltatások; jegyirodai szolgáltatások;

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

könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mentorálás; múzeumi szolgáltatások; nyelvi

tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése;

showműsorok; showműsorok szervezése; sorsjátékok lebonyolítása; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák

bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés;

szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

színházi produkciók; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); teniszpályák kölcsönzése; versenyek

 szervezése; videofilmezés; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása.

 43    Átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

motelek; nyugdíjas otthonok; óvodák; önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak

kölcsönzése; szállásügynökségek; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;

 turistaházak; cukrászdák.

 ( 210 ) M 21 00556

 ( 220 ) 2021.02.11.

 ( 731 )  Anilin Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Stugner Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Gyógyászati célú egészségügyi maszkok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 210 ) M 21 00557

 ( 220 ) 2021.02.11.

 ( 731 )  Lukács Döme, Szigetszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textilcédulák, címkék ruházatra.

  25    Férfi, női és gyermekruházat; ruházat, lábbelik és fejfedők részei.

 ( 210 ) M 21 00700

 ( 220 ) 2021.02.23.

 ( 731 )  Vidra Gyula, Várpalota (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   31    Gomba, friss.

 ( 210 ) M 21 01038

 ( 220 ) 2021.03.05.

 ( 731 )  Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; rovarölő szerek; rovarirtó szerek;

rovarriasztók; molyirtószerek; szúnyogriasztó szerek; tekercsek, lapok, rágcsáló és egyéb kártékony állatok

irtására szolgáló készítmények; kártékony állatok irtására szolgáló csapdák; rágcsálóirtó doboz; rágcsálóirtó

állomás; rágcsálóirtó csalétek tároló; élősdiek, paraziták elleni termékek; gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtó

 szerek (herbicidek); csíraölő készítmények; fertőtlenítőszerek.

 ( 210 ) M 21 01048

 ( 220 ) 2021.03.08.

 ( 731 )  FARM-Energy Logistic Fejlesztő, Szervező és Befektető Kft., Cece (HU)

 ( 740 )  Illés Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok, árpabor [sör], citromos sör [shandy], komlókivonatok sör előállításához, malátacefre,

 malátasör, söralapú koktélok, sörbetek [italok], sörcefre, sörök.

 ( 210 ) M 21 01056

 ( 220 ) 2021.03.08.

 ( 731 )  MOST-ÉPKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 számítógépek és számítógépes perifériák.

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

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből.

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

 nem textilből.

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

  37    Építőipari szolgáltatások.
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 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 01057

 ( 220 ) 2021.03.08.

 ( 731 )  Don Pomodoro Kft., Komárom (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás hagyományos nápolyi ételekkel.

 ( 210 ) M 21 01060

 ( 220 ) 2021.03.09.

 ( 731 )  Villa Italia Gruppo Kft., Siófok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Olasz kávé; olasz alapanyagból készült pékáru.

  35    Olasz alkoholtartalmú italok kiskereskedelmi szolgáltatása.

 ( 210 ) M 21 01129

 ( 220 ) 2021.03.16.

 ( 731 )  INTEL CORPORATION, Santa Clara (US)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) Alkoss 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

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;
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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

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
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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 (widget-ek) ideiglenes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 21 01134

 ( 220 ) 2021.03.12.

 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Sznobjektív

 ( 511 ) 9    Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok

elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák;

anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,

kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök

[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók

(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok

elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;

asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;

audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;

autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi

célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,

hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó

automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére

szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áram szaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;

biochipek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók;

biztonsági övek, hevederek nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek

[kódoló eszközök]; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz;

bőrvastagságmérő készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok,

búvárálarcok; búvárpipák, légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók; CD-ROM-ok;

chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom mérők; csatlakozások elektromos

vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csatolók

[adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések];

cseppentők mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási célokra; csuklótámaszok számítógépekhez; dekompressziós

kamrák; demagnetizáló készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők; derékszögű vonalzók

méréshez; derékszög vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra; detektorok; diafragmák

[akusztika]; diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos berendezésekhez; diagnosztikai

berendezések, nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális fényképkeretek; digitális

jelek; digitális könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő

mágnesek; DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria];

elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok [villamosság]; elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez;

elakadásjelző háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikai

készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1);

elektromágneses tekercsek(2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos

aljzatok; elektromos átalakítók; elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos elemek,

akkumulátorok (1); elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3); elektromos

elemek, akkumulátorok (4); elektromos érintkezők; elektromos és elektronikus effekt egységek hangszerekhez;

elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek autókhoz;

elektromos kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok; elektromos

kommutációs készülékek; elektromos konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek;

elektromos tekercsek, elektromos veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek;

elektromos zárak; elektroncső; elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus belépés-ellenőrzési

rendszerek egymással összeköttetésben levő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív táblák; elektronikus

jeladók; elektronikus kijelzőtáblák; elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók; elektronikus numerikus

kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek

világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő készülékek és
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felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok [elektromosság]; elosztópultok,

konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok; equalizerek [audiokészülékek];

ergométerek; érmével működő mechanizmusok televízió készülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök

virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált

röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint

védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejvédő eszközök; fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok

[adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy katonai

használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti

állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök

tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok

szatinálására szolgáló készülékek; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök;

fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz, közlekedési

balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések]; festékpatronok, üres,

nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2);

feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések;

filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló

fejek [oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők;

fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek (2); fotónyomatok szárítására szolgáló

készülékek; fotóvillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok;

frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fürdőszobai

mérlegek; füstjelző berendezések; galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek];

gázvizsgáló eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban

levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező; hajlékonylemezek,

flopilemezek; hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok;

hangátvitelre szolgáló készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök;

hangreprodukáló készülékek; hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok;

hangszedő karok lemezjátszókhoz; hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszóró

szekrények, hangszóródobozok; hangvezetők, hangcsatornák; hanyattegerek, trackball-ok[számítógépes

eszközök]; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez(1); háromlábú állványok

fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak [fényképészet]; hegesztőpajzsok;

heliografikus [fénytávíró] készülékek; higanyos libellák; hologramok; homokórák; hordható videokijelző

monitorok; hordozható médialejátszók; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra;

hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó

készülékek; hőmérsékletszabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával;

huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek;

infravörös érzékelő berendezések; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri chipek; integrált

áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős terminálok;

interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs készülékek,

nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; iránytűk,

tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések; jelölőmércék

[asztalos munkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy

mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek;

kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák;

kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő készülékek, berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos

berendezések; kémcsövek; kemencék laboratóriumi használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra;

kénmérők; képtávíró készülékek; keretek diapozitívekhez; kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi

elektronikus szótárak; kézi számítógépek [PDA]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó

készülékek, mérlegek (2); kihangosító készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez;
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klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt

kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok; kompakt lemezek, CD-k [audio-video]; komparátorok;

kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék [optika];

kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes; köpenyek/burkolatok elektromos

kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa berendezések [jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító

vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek; központosító készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják;

kromatográfiás berendezések laboratóriumi használatra; kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok;

kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED]; laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi

tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1); laktométerek, tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős

szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok; laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok;

légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló

készülékek kivételével; légzőkészülékek légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem

mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók, dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók;

lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők

(2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok,

publikációk; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető

számítógépes játékszoftverek; letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló

készülékek; levélmérlegek; lézerek nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek; logók,

hajósebesség mérő műszerek; lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez;

lopásgátló berendezések, elektromos; lovaglósisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek];

magasságmérő műszerek; mágneses adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók;

mágneses rezonanciás képalkotó [MRI] berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító

kártyák; mágneslemezek; mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók

[kazetták lejátszásához]; matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével

működő berendezésekhez, készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő

készülékek és gépek; mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez;

mentőcsónakok; mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2);

mentőmellények (3); mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeg-analizátorral;

mérőasztalok [felmérő, tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak;

mérőkészülékek, elektromos; mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai

léggömbök; meteorológiai műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai

eszközökhöz; mikrométerek; mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek;

monitorok [számítógép hardver]; monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet];

munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök; munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas

navigációs készülékek; műholdkereső mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyítókészülékek

[fényképészet]; nagyítók, lupék [optika]; nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolárakkumulátorok;

napelemek villamosenergia-termeléshez; napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti

számítógépek]; navigációs eszközök; nedvességmérők, higrométerek; neonvilágítások; nyomásjelző dugók

szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz;

nyomtatók számítógépekhez; objektívek [lencsék] optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok;

okosszemüvegek; oktánsok; oktatási készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek

(laboratóriumi); operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek;

optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák;

optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szálak [üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg;

orrcsipeszek műugrók és úszók részére; orsók [fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz;

oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek; ózonizátorok, ózonizálók; összeadógépek; parkolóórák;

pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok;

petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek; pitot-csövek; planiméterek, területmérők;
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polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk

újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek; rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari

használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon

készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok [elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő

készülékek; relék, elektromos; reosztátok; részecske gyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták

fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek

nem gyógyászati célokra; röntgensugarak elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás

elleni védőkesztyűk ipari célokra; röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra;

savmérők, acidiméterek akkumulátorokhoz; savsűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez;

sebességjelzők; sebességmérő műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők,

sófokolók; sötétkamrák [fényképészet]; sötétkamralámpák [fényképészet]; sötét üveg, lemez keretei

[fényképészet]; speciális laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok;

spektroszkópok; sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő

berendezések(2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó

berendezések, elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek;

számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető;

számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes

programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok,

rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák;

számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök;

számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet]; szavazógépek;

szegélyjelzők, szegélyjelölők; szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló

szélzsákok; szélmérők, anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok;

szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk;

szerszámbefogó- és vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [OLED]; szextánsok; szferométerek;

szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és

vezérléséhez; szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő

műszerek]; szintező műszerek (1); szintező műszerek (2); szirénák; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök];

szócsövek; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos

használatra; szögmérők [mérőműszerek]; sztereoszkópikus berendezések; sztereoszkópok; szűrők

légzőmaszkokhoz; táblagépek; táblagép tokok; tachométerek; tanító robotok; tárolók, tartók mikroszkóp

tárgylemezekhez; tartók elektromos tekercsekhez; távadók, transzmitterek [távközlés] (1); távadók, transzmitterek

[távközlés] (2); távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító készülékként működő

elektronikus kulcstartók; távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek; távmérő műszerek, teleméterek;

távolságmérő, távmérő berendezések; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató

számláló szerkezetek]; telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok;

telekommunikációs készülékek ékszerek formájában; teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők;

teodolitok; térdpárnák, térdvédők munkásoknak; termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; tesztelő

készülékek nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális

személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék

(1); tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások

elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;

túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk

tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tűzcsapok; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,

tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler-rendszerek;

tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltó tömlők; TV-készülékek; tv-súgógépek; ujjbőségmérők;

ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;

üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló
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szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek];

varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok/-maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;

védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;

védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti

berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek

[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli

telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;

videomagnók, képmagnók; videotelefonok; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító

jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére;

villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek;

visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek;

vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezók, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók;

vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók [fényképészet] (1);

 zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok]; zsebszámológépek.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása

számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];

hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; podcastok

átvitele; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus

kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (1);

távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési berendezések

kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

[beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek

 kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.

 41    Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok

kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy

kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra;

fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

fitnesz órák vezetése; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyv írás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése;

hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés;

játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiái

[szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];
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know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;

mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által

nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

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

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók

számára; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;

óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással

kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;

show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2);

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési

szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek

kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 21 01165

 ( 220 ) 2021.03.18.

 ( 731 )  Bartha Zoltán, Dunakeszi (HU)

 ( 541 ) Időszerződés

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

 ( 210 ) M 21 01212

 ( 220 ) 2021.03.22.

 ( 731 )  WE ARE MEDIA TECH Bt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Gaál és Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  35    Reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése.

  41    Szórakoztatás; show-műsorok készítése.

 ( 210 ) M 21 01215
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 ( 220 ) 2021.03.22.

 ( 731 )  Villány-Siklósi Borút Egyesület, Siklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Villány eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borászati termékek.

 41    Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek; bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; borkóstolók

szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; bortúrák szervezése, lebonyolítása; alkotóműhelyek

 szervezése és lebonyolítása.

  43    Vendéglátás; bár- és éttermi szolgáltatások; étel- és italellátás; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 21 01216

 ( 220 ) 2021.03.22.

 ( 731 )  Villány-Siklósi Borút Egyesület, Siklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Villány eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borászati termékek.

 41    Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek; bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; borkóstolók

szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; bortúrák szervezése, lebonyolítása; alkotóműhelyek

 szervezése és lebonyolítása.

  43    Vendéglátás; bár- és éttermi szolgáltatások; étel- és italellátás; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 21 01223

 ( 220 ) 2021.03.23.

 ( 731 )  Ráduly Levente, Szolnok (HU)

 Sánta Szabolcs, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat; alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; felsőruházat; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok,

 mellények; kabátok, dzsekik; nadrágok; pólók; pulóverek; sapkák; szabadidő ruházat; zoknik.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi, és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: porvédő maszkok; védőálarcok-maszkok; hűtőmágnesek; USB pendrive-ok; egészségügyi

maszkok por elleni védelemre, orvosi célokra: karkötők, karperecek; karperecek, karkötők [ékszerek]; órák;

személyes dísztárgyak nemesfémből; ceruzák; füzetek; füzetpapír, jegyzetpapír: határidőnaplók; íróeszközök;

írószerek; jegyzettömbök, jegyzetblokkok, jegyzetfüzetek: naplók, naptárak; toll- és ceruzatartók; tollak; címkék,

matricák; matricák autókra; vasalható matricák; ernyők, esernyők; teraszra való ernyők; táskák, kézitáskák;

hátizsák, hátitáska; felfújható párnák; felfújható reklámballonok; felfújható reklámtárgyak; bögrék, korsók;

kulacsok [üresen]; üvegáru; dísztárgyak üvegből; alsóruházat: alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; felsőruházat;

férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; kabátok, dzsekik; nadrágok: pólók; pulóverek; sapkák;

 szabadidő ruházat; zoknik; felfújható játékok; felfújható strandjátékok.

  40    Lézeres gravírozási szolgáltatások; hímzés; nyomtatás textilekre.
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 ( 210 ) M 21 01293

 ( 220 ) 2021.03.24.

 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok

elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák;

anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,

kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök

[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók

(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok

elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;

asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;

audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;

autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi

célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,

hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó

automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére

szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áram szaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;

biochipek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók;

biztonsági övek, hevederek nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek

[kódoló eszközök]; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz;

bőrvastagságmérő készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok,

búvárálarcok; búvárpipák, légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók; CD-ROM-ok;

chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom mérők; csatlakozások elektromos

vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csatolók

[adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések];

cseppentők mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási célokra; csuklótámaszok számítógépekhez; dekompressziós

kamrák; demagnetizáló készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők; derékszögű vonalzók

méréshez; derékszög vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra; detektorok; diafragmák

[akusztika]; diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos berendezésekhez; diagnosztikai

berendezések, nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális fényképkeretek; digitális

jelek; digitális könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő

mágnesek; DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria];

elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok [villamosság]; elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez;

elakadásjelző háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikai

készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1);

elektromágneses tekercsek(2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos

aljzatok; elektromos átalakítók; elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos elemek,

akkumulátorok (1); elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3); elektromos

elemek, akkumulátorok (4); elektromos érintkezők; elektromos és elektronikus effekt egységek hangszerekhez;

elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek autókhoz;

elektromos kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok; elektromos

kommutációs készülékek; elektromos konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek;

elektromos tekercsek, elektromos veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek;
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elektromos zárak; elektroncső; elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus belépés-ellenőrzési

rendszerek egymással összeköttetésben levő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív táblák; elektronikus

jeladók; elektronikus kijelzőtáblák; elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók; elektronikus numerikus

kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek

világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő készülékek és

felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok [elektromosság]; elosztópultok,

konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok; equalizerek [audiokészülékek];

ergométerek; érmével működő mechanizmusok televízió készülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök

virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált

röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint

védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejvédő eszközök; fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok

[adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy katonai

használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti

állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök

tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok

szatinálására szolgáló készülékek; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök;

fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz, közlekedési

balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések]; festékpatronok, üres,

nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2);

feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések;

filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló

fejek [oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők;

fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek (2); fotónyomatok szárítására szolgáló

készülékek; fotóvillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok;

frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fürdőszobai

mérlegek; füstjelző berendezések; galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek];

gázvizsgáló eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban

levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező; hajlékonylemezek,

flopilemezek; hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok;

hangátvitelre szolgáló készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök;

hangreprodukáló készülékek; hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok;

hangszedő karok lemezjátszókhoz; hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszóró

szekrények, hangszóródobozok; hangvezetők, hangcsatornák; hanyattegerek, trackball-ok[számítógépes

eszközök]; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez(1); háromlábú állványok

fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak [fényképészet]; hegesztőpajzsok;

heliografikus [fénytávíró] készülékek; higanyos libellák; hologramok; homokórák; hordható videokijelző

monitorok; hordozható médialejátszók; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra;

hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó

készülékek; hőmérsékletszabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával;

huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek;

infravörös érzékelő berendezések; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri chipek; integrált

áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős terminálok;

interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs készülékek,

nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; iránytűk,

tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések; jelölőmércék

[asztalos munkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy

mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek;

kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák;
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kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő készülékek, berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos

berendezések; kémcsövek; kemencék laboratóriumi használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra;

kénmérők; képtávíró készülékek; keretek diapozitívekhez; kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi

elektronikus szótárak; kézi számítógépek [PDA]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó

készülékek, mérlegek (2); kihangosító készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez;

klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt

kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok; kompakt lemezek, CD-k [audio-video]; komparátorok;

kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék [optika];

kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes; köpenyek/burkolatok elektromos

kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa berendezések [jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító

vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek; központosító készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják;

kromatográfiás berendezések laboratóriumi használatra; kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok;

kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED]; laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi

tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1); laktométerek, tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős

szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok; laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok;

légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló

készülékek kivételével; légzőkészülékek légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem

mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók, dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók;

lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők

(2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok,

publikációk; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető

számítógépes játékszoftverek; letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló

készülékek; levélmérlegek; lézerek nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek; logók,

hajósebesség mérő műszerek; lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez;

lopásgátló berendezések, elektromos; lovaglósisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek];

magasságmérő műszerek; mágneses adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók;

mágneses rezonanciás képalkotó [MRI] berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító

kártyák; mágneslemezek; mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók

[kazetták lejátszásához]; matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével

működő berendezésekhez, készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő

készülékek és gépek; mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez;

mentőcsónakok; mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2);

mentőmellények (3); mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeg-analizátorral;

mérőasztalok [felmérő, tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak;

mérőkészülékek, elektromos; mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai

léggömbök; meteorológiai műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai

eszközökhöz; mikrométerek; mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek;

monitorok [számítógép hardver]; monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet];

munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök; munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas

navigációs készülékek; műholdkereső mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyítókészülékek

[fényképészet]; nagyítók, lupék [optika]; nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolárakkumulátorok;

napelemek villamosenergia-termeléshez; napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti

számítógépek]; navigációs eszközök; nedvességmérők, higrométerek; neonvilágítások; nyomásjelző dugók

szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz;

nyomtatók számítógépekhez; objektívek [lencsék] optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok;

okosszemüvegek; oktánsok; oktatási készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek

(laboratóriumi); operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek;

optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák;
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optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szálak [üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg;

orrcsipeszek műugrók és úszók részére; orsók [fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz;

oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek; ózonizátorok, ózonizálók; összeadógépek; parkolóórák;

pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok;

petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek; pitot-csövek; planiméterek, területmérők;

polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk

újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek; rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari

használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon

készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok [elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő

készülékek; relék, elektromos; reosztátok; részecske gyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták

fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek

nem gyógyászati célokra; röntgensugarak elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás

elleni védőkesztyűk ipari célokra; röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra;

savmérők, acidiméterek akkumulátorokhoz; savsűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez;

sebességjelzők; sebességmérő műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők,

sófokolók; sötétkamrák [fényképészet]; sötétkamralámpák [fényképészet]; sötét üveg, lemez keretei

[fényképészet]; speciális laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok;

spektroszkópok; sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő

berendezések(2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó

berendezések, elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek;

számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető;

számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes

programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok,

rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák;

számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök;

számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet]; szavazógépek;

szegélyjelzők, szegélyjelölők; szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló

szélzsákok; szélmérők, anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok;

szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk;

szerszámbefogó- és vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [OLED]; szextánsok; szferométerek;

szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és

vezérléséhez; szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő

műszerek]; szintező műszerek (1); szintező műszerek (2); szirénák; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök];

szócsövek; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos

használatra; szögmérők [mérőműszerek]; sztereoszkópikus berendezések; sztereoszkópok; szűrők

légzőmaszkokhoz; táblagépek; táblagép tokok; tachométerek; tanító robotok; tárolók, tartók mikroszkóp

tárgylemezekhez; tartók elektromos tekercsekhez; távadók, transzmitterek [távközlés] (1); távadók, transzmitterek

[távközlés] (2); távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító készülékként működő

elektronikus kulcstartók; távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek; távmérő műszerek, teleméterek;

távolságmérő, távmérő berendezések; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató

számláló szerkezetek]; telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok;

telekommunikációs készülékek ékszerek formájában; teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők;

teodolitok; térdpárnák, térdvédők munkásoknak; termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; tesztelő

készülékek nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális

személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék

(1); tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások

elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;

túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk
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tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tűzcsapok; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,

tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler-rendszerek;

tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltó tömlők; TV-készülékek; tv-súgógépek; ujjbőségmérők;

ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;

üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló

szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek];

varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok/-maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;

védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;

védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti

berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek

[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli

telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;

videomagnók, képmagnók; videotelefonok; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító

jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére;

villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek;

visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek;

vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezók, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók;

vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók [fényképészet] (1);

 zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok]; zsebszámológépek.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása

számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];

hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; podcastok

átvitele; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus

kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (1);

távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési berendezések

kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

[beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek

 kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.

 41    Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok

kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy

kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra;

fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

fitnesz órák vezetése; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyv írás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése;
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hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés;

játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiái

[szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

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

lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;

mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által

nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

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

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók

számára; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;

óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással

kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;

show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2);

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési

szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek

kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 21 01294

 ( 220 ) 2021.03.25.

 ( 731 )  CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki (PL)

 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )   33    Meggy alapanyagú alkoholtartalmú italok.

 ( 210 ) M 21 01295

 ( 220 ) 2021.03.25.

 ( 731 )  CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki (PL)

 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 554 )

 

 ( 511 )   33    Vodka.

 ( 210 ) M 21 01335

 ( 220 ) 2021.03.29.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) SÁGA ROPPANT FINOM ÚJDONSÁGOK

 ( 511 )   29    Hús, baromfihús.

 ( 210 ) M 21 01338

 ( 220 ) 2021.03.29.

 ( 731 )  Dr. Csókay Gergely Soma, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceniné Dr. Lamos Andrea, Budapest

 ( 541 ) ESSENTIAL

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 01345

 ( 220 ) 2021.03.29.

 ( 731 )  Perrigo Pharma International DAC, Dublin 2 (IE)

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

 ( 541 ) IMMUNIREX

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és orvosi készítmények emberi használatra; gyógyszerészeti készítmények meghűlés

megelőzésére; gyógyszerészeti készítmények influenza megelőzésére; gyógyszerészeti készítmények meghűlés

kezelésére; gyógyszerészeti készítmények influenza kezelésére; orrdugulás elleni szerek; oldatok az orrüregek

tisztítására; orrsprayek; készítmények a légzőrendszer fertőzéseinek kezelésére; készítmények az allergia

kezelésére; készítmények a köhögés kezelésére; köhögéscsillapítók; köhögéscsillapító szirupok; vitaminok és

 táplálék kiegészítők.

 ( 210 ) M 21 01346

 ( 220 ) 2021.03.29.

 ( 731 )  LOTTE Corporation, Seoul (Sincheon-dong) (KR)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  43    Gyorséttermek, snack bárok; éttermi szolgáltatások; kávéházi szolgáltatások; pubok; bárok és koktélbárok

szolgáltatásai; turistaházak szolgáltatásai; szállodai szolgáltatás; szállásadási szolgáltatások üdülőkben;

szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; kempingezési lehetőség biztosítása;

közösségi célú helyiségek bérbeadása; napközi otthonok szolgáltatásai idősekrészére; bölcsődék, óvodák;

állatpanziók; tárgyalótermek bérbeadása; főzőeszközök bérbeadása; kávéházi szolgáltatások gyermekjátszó

 kávézókban; utcai standok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 21 01347

 ( 220 ) 2021.03.29.
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 ( 731 )  LOTTE Corporation, Seoul (Sincheon-dong) (KR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Gyorséttermek, snack bárok; éttermi szolgáltatások; kávéházi szolgáltatások; pubok; bárok és koktélbárok

szolgáltatásai; turistaházak szolgáltatásai; szállodai szolgáltatás; szállásadási szolgáltatások üdülőkben;

szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; kempingezési lehetőség biztosítása;

közösségi célú helyiségek bérbeadása; napközi otthonok szolgáltatásai idősek részére; bölcsődék, óvodák;

állatpanziók; tárgyalótermek bérbeadása;főzőeszközök bérbeadása; kávéházi szolgáltatások gyermekjátszó

 kávézókban; utcai standok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 21 01362

 ( 220 ) 2021.03.30.

 ( 731 )  Scudy Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

 ( 541 ) SCUDY

 ( 511 ) 9    Elemek; elektromos elemek, akkumulátorok; elektromos akkumulátorok, elemek elektromos járművek

meghajtásához; elemek hallókészülékekhez; elemek, telepek világításhoz; elemek vetítőkhöz; elemek

zseblámpákhoz; galván cellák és -elemek; hordozható tápegységek [újrafeltölthető elemek]; szárazcellás elemek,

 akkumulátorok; tápegységek [elemek, akkumulátorok]; újratölthető elemek.

 17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

 tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas csövek és tömlők, nem fémből.

  20    Bútorok, tükrök, keretek.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

 ( 210 ) M 21 01363

 ( 220 ) 2021.03.30.

 ( 731 )  Laubringen International trade s.r.o, Nitra (SK)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Táncoló

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; állati velő táplálkozási célra; angolszalonna; baromfi, nem élő;

halak; halfilé; húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított; készítmények húsleveshez;

 kocsonyák; levesek; kolbász; májpástétom; sonka; vadhús; szalámi; csontleves, húsleves; szalonna.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; reklámterjesztés; árubemutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; termékminták, áruminták terjesztése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; rádiós reklámozás;

közönségszolgálati szolgáltatások; televíziós reklámozás; piaci tanulmányok; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

reklámszövegek írása; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; reklámfilmek készítése; marketing

szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; Pay Per Click (PPC) hirdetés; húsokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti
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 adminisztráció; irodai tevékenységek szolgáltatásai.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; szállítás; fuvarozás szekérrel, talicskával; áruszállítás.

 ( 210 ) M 21 01364

 ( 220 ) 2021.03.30.

 ( 731 )  Laubringen International trade s.r.o, Nitra (SK)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Táncoló - Az ízek csárdása

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; állati velő táplálkozási célra; angolszalonna; baromfi, nem élő;

halak; halfilé; húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított; készítmények húsleveshez;

 kocsonyák; levesek; kolbász; májpástétom; sonka; vadhús; szalámi; csontleves, húsleves; szalonna.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; reklámterjesztés; árubemutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; termékminták, áruminták terjesztése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; rádiós reklámozás;

közönségszolgálati szolgáltatások; televíziós reklámozás; piaci tanulmányok; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

reklámszövegek írása; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; reklámfilmek készítése; marketing

szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; Pay Per Click (PPC) hirdetés; húsokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti

 adminisztráció; irodai tevékenységek szolgáltatásai.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; szállítás; fuvarozás szekérrel, talicskával; áruszállítás.

 ( 210 ) M 21 01377

 ( 220 ) 2021.03.31.

 ( 731 )  Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hronyecz Judit, Tatabánya

 ( 541 ) MET

 ( 511 )   42    Fajtatiszta ebek törzskönyvezési szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 21 01379

 ( 220 ) 2021.03.31.

 ( 731 )  Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hronyecz Judit, Tatabánya

 ( 541 ) MEOESZ

 ( 511 )   42    Fajtatiszta ebek törzskönyvezési, teljesítmény és küllem bírálati szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 21 01443

 ( 220 ) 2021.04.06.

 ( 731 )  Leiner Linda, Budapest (HU)

 Leiner Laura, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maklári Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőrszíjak; bőr vállszíjak [hevederek]; hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi,

utcai táskák; kézitáskák; sporttáskák, tornazsákok; táskák, hátizsákok táborozóknak; vadásztáskák

 [vadászkellékek].

 25    Dzsekik; felsőruházat; hosszúnadrágok (1); legging nadrágok, cicanadrágok; pólók; pulóverek, kötött

 pulóverek; sapkák; sálak; trikók; kötöttáruk [ruházat].
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 ( 210 ) M 21 01448

 ( 220 ) 2021.04.07.

 ( 731 )  LUBNET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Fagyálló anyagok, fékfolyadékok, hűtők járművek motorjaihoz, kémiai adalékok, adalékanyagok

üzemanyagokhoz, metil-alkohol, szervokormány-folyadék, üzemanyag megtakarító készítmények, vegyi

 adalékanyagok olajokhoz.

 4    Denaturált szesz, kenőanyagok, kenőolaj, motorolaj, nem vegyi üzemanyagadalékok.

7    Adagolók, adagoló-porlasztók, porlasztók, sziták, rosták, szűrők, szűrők (motorok részei), szűrők hűtőlevegő

 tisztítására motorokhoz.

 35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból, on-line hirdetői tevékenység

 számítógépes hálózaton, online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

  39    Áruk raktározása, futárszolgálatok áruk küldésére, szállítás.

 ( 210 ) M 21 01450

 ( 220 ) 2021.04.07.

 ( 731 )  HBZ Hanna Bahor Zárcentrum Kft., Debrecen (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Zárak, vasalatok kis és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 21 01451

 ( 220 ) 2021.04.07.

 ( 731 )  HBZ Hanna Bahor Zárcentrum Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Rendezvények szervezése, céges rendezvények szervezése, esküvők szervezése.

  43    Vendéglátás, ideiglenes szállásadás, horgászházak biztosítása.

 ( 210 ) M 21 01462

 ( 220 ) 2021.04.08.

 ( 731 )  Zhang Yong, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.
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  43    Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01493

 ( 220 ) 2021.04.12.

 ( 731 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 541 ) Corvinus Career & Business Festival

 ( 511 )   35    Hirdetési és reklámszolgáltatások (állásközvetítés).

  41    Kulturális vagy oktatási célú rendezvények szervezése, oktatási információs szolgáltatások (állásbörze).

 ( 210 ) M 21 01494

 ( 220 ) 2021.04.12.

 ( 731 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Lógóval, névvel megkülönböztetett bögrék, ajándéktárgyak.

  25    Lógóval, névvel megkülönböztetett/ellátott ruházati cikkek, kiegészítők.

  41    Oktatás biztosítása (felsőoktatás, nyelvoktatás, továbbképzés).

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01495

 ( 220 ) 2021.04.12.

 ( 731 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Lógóval, névvel megkülönböztetett bögrék, ajándéktárgyak.

  25    Lógóval, névvel megkülönböztetett/ellátott ruházati cikkek, kiegészítők.

  41    Oktatás biztosítása (felsőoktatás, nyelvoktatás, továbbképzés).

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01498

 ( 220 ) 2021.04.12.

 ( 731 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Lógóval, névvel megkülönböztetett bögrék, ajándéktárgyak.

  25    Lógóval, névvel megkülönböztetett/ellátott ruházati cikkek, kiegészítők.

  41    Oktatás biztosítása (felsőoktatás, nyelvoktatás, továbbképzés).

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01505

 ( 220 ) 2021.04.13.

 ( 731 )  Eisenbart Antal Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szigeti, Raszler & Kulisity Ügyvédi Iroda, Veszprém
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( 546 )

 ( 511 )  43    Vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás];

bútorok, abroszok, étkészletek és felszerelések bérbeadása étel- és italszolgáltatáshoz; ételfelszolgáló eszközök

kölcsönzése; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése; konyhai munkalapok bérbeadása azonnal fogyasztható

ételek készítésére; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; 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 díszítése; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és

italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok

felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek

számára; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és

bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételszobrászat; ételkészítési szolgáltatások; ételkészítés

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

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

italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; szolgáltatások ételek biztosításához; éttermi szolgáltatások

étel elvitelre árusításához; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; étel- és italkészítéssel kapcsolatos

információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételrendelési szolgáltatások;

éttermi foglalások és ételek megrendelése; információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital

szolgáltatásával kapcsolatban; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások az étel és ital catering területén; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátó berendezések

 bérbeadása.

 ( 210 ) M 21 01516

 ( 220 ) 2021.04.14.

 ( 731 )  Amartan Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rádi Péter, Budapest

  

( 546 )

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgálóanyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek; ajakfények; ajakrúzsok; alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; állatsamponok [nem

gyógyszeres állatkozmetikai készítmények]; aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aromatikus anyagok

[esszencia olajok]; balzsamok nem gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; esszenciális olajok; éterikus

esszenciák; fitokozmetikai készítmények; fogkrémek; fogpaszta; fürdősók nem gyógyászati használatra; füstölő;

füstölő készítmények [illatszerek]; gyermekkozmetikai cikkek; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra;

hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hajspray; illatosított fa; illatszer készítmények; illatszer készítmények (2);

illóolajok, mint ételízesítők; ízesítők, aromák italokhoz [illóolajok]; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló

készítmények]; kollagénkészítmények kozmetikai célokra; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai

krémek; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; leheletfrissítő készítmények személyes

higiéniához; lehelet frissítő spray; levegőillatosító készítmények; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati

célokra; naptejek; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok

kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; samponok;
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szájvizek, nem gyógyászati célra; szappan (1); szappan (2); száraz samponok; testápolási cikkek; virágkivonatok

 [illatszerek].

4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; illatosított gyertyák; gyertyák.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő

szerek(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); állatgyógyászati készítmények; állatok fürdetésére szolgáló

készítmények [rovarirtók]; aranyér elleni készítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők

állatok számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású olajok;

gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógynövénykivonatok orvosi célokra; gyógyszerek állatorvosi

célokra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyteák; gyógyteák gyógyászati célokra; immunerősítők;

 növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra; táplálékkiegészítők.

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

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis-

 és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 21 01517

 ( 220 ) 2021.04.14.

 ( 731 )  Amartan Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rádi Péter, Budapest

  

( 546 )

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

eszenciaolajok; ajakfények, ajakrúzsok; alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; állatsamponok (nem

gyógyszeres állatkozmetikai készítmények); aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aromatikus anyagok

(esszencia olajok); balzsamok nem gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; esszenciális olajok; éterikus

esszenciák; fitokozmetikai készítmények; fogkrémek, fogpaszta; fürdősók nem gyógyászati használatra; füstölő

készítmények [illatszerek]; gyermekkozmetikai cikkek; gyógynövény kivonatok kozmetikai célokra; hajápoló

folyadékok; hajbalzsamok; hajspray; illatosított fa; illatszer készítmények; illóolajok, mint ételízesítők; ízesítők,

aromák italokhoz [illóolajok]; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények]; kollagénkészítmények

kozmetikai célokra; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai szerekkozmetikai

szerek állatok számára; leheletfrissítő készítmények személyes higiéniához; lehelet frissítő spray; levegőillatosító

készítmények; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra; naptejek; napvédő, napozó készítmények

[kozmetikumok]; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz és

illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; potpurrik; samponok; szájvizek, nem gyógyászati célra;

 szappan; száraz samponok; testápolási cikkek; virágkivonatok [illatszerek].

 4    Viaszgyertyák; gyertyabelek; gyertyák; illatosított gyertyák.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; állatgyógyászati készítmények; állatok fürdetésére szolgáló

készítmények [rovarirtók]; aranyér elleni készítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; biocidok; borogatások;

étrendkiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású

olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógynövénykivonatok orvosi célokra; gyógyszerek

állatorvosi célokra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyteák; gyógyteák gyógyászati célokra;
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immunerősítők; kannabisz gyógyászati célokra; növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra;

 táplálékkiegészítők.

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

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis-

 és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 21 01527

 ( 220 ) 2021.04.14.

 ( 731 )  Stilianos Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Beltéri játékeszközök gyermekeknek; többfunkciós táblák gyermekeknek [játékok]; többrendeltetésű

 játékok gyermekeknek; fejlesztő játékok kisgyermekeknek.

 41    Sportlétesítmények üzemeltetése; sportolók képzése; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; uszodai létesítmények; oktatás, tanítás; óvodás oktatás; sportoktatás;

sportoktatási szolgáltatások; testnevelés; tornatanítás; úszásoktatás; vízzel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek számára

biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási

 szolgáltatások; mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára; szakmai képzés, betanítás.

 ( 210 ) M 21 01533

 ( 220 ) 2021.04.15.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek, brosúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú kiadványok.

 41    Nevelés, szakmai képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; brosúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú

 kiadványok elektronikus úton történő terjesztése.

 ( 210 ) M 21 01537

 ( 220 ) 2021.04.15.

 ( 731 )  Alcufer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Csiszár Tamás László, Ajka

  ( 546 )

 ( 511 )  40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékok és újrahasznosítható anyagok

 osztályozása.

 ( 210 ) M 21 01538

 ( 220 ) 2021.04.15.

 ( 731 )  Magyar Vasúti Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Papp Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Válts vasútra !
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 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 01539

 ( 220 ) 2021.04.15.

 ( 731 )  Trafia Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Finanszírozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01540

 ( 220 ) 2021.04.15.

 ( 731 )  Magyar Vasúti Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Papp Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) #valtsvasutra

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 01541

 ( 220 ) 2021.04.15.

 ( 731 )  RAMIRIS EUROPE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kapás Lilla, Budapest

  

( 546 )

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

 számítógépek és számítógépes perifériák.

  20    Bútorok, tükrök, keretek.

 ( 210 ) M 21 01569

 ( 220 ) 2021.04.19.

 ( 731 )  Hayranfitness Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Sportcikkek és felszerelések, fitnesz gépek.

 35    Sportcikkek és fitness gépekkel történő kereskedelem, webáruházon keresztül történő értékesítés, azon belül

is, ellipszis gépek, szobakerékpár, evezőpadok, kombinált edzőgépek, tárcsasúlyok, pingpong asztal, húzódzkodó,

 tolódzkodó keret, futópad.

 ( 210 ) M 21 01599

 ( 220 ) 2021.04.20.

 ( 731 )  Törőcsik Jenő, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Szőts Gergely, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

készítés; horoszkópos tanácsadás; kártyavető szolgáltatások; spiritiszta tanácsadás; személyi stílustanácsadás;

személyre szóló jóslás tarot kártyából; társkereső szolgáltatások; vallási összejövetelek szervezése; vallási

 szertartások levezetése.

 ( 210 ) M 21 01602

 ( 220 ) 2021.04.20.

 ( 731 )  X-Meditor Kft., Győr (HU)

 ( 541 ) Open Art Night

 ( 511 )   41    Kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 21 01604

 ( 220 ) 2021.04.20.

 ( 731 )  X-Meditor Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 21 01608

 ( 220 ) 2021.04.20.

 ( 731 )  Kun Katalin, Tata (HU)

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

 ( 541 ) Kenderke

 ( 511 )  41    Alapkompetenciák fejlesztése a magyar folklórkincs eszköztárával, a négy művészeti ág oktatásának

bevonásával; alapkompetenciák fejlesztésével kapcsolatos szabadidős tevékenységek szervezése;

alkotóműhelyek, táborok, gyűjtő utak szervezése és lebonyolítása; alternatív pedagógia módszerek nyújtása;

elektronikus oktatási anyagok kidolgozása; oktatófilmek készítése; iskolai szolgáltatások; mentorálás;

módszertani központ működtetése; oktatás; oktatási segédanyagok kidolgozása; oktatási segédanyagok kiadása;

oktatási tárgyú információk nyújtása; művészetoktatás; tehetséggondozás; felzárkóztatás; hagyományőrző

 rendezvények; online rendezvények.

 ( 210 ) M 21 01623

 ( 220 ) 2021.04.22.

 ( 731 )  Vörös Márta, Dusnok (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Ruhák házikedvencek részére; kutyaruházat és kiegészítők.

 ( 210 ) M 21 01634

 ( 220 ) 2021.04.21.

 ( 731 )  BaLeInvest Szolgáltató és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
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 ( 541 ) AQUA di REX

 ( 511 )  32    Ásványvizek (italok); asztali vizek; szénsavas vizek; szódavizek; vizek (italok); forrásvizek; ivóvizek;

 ízesített vizek; oxigénnel dúsított vizek; vízalapú alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 21 01639

 ( 220 ) 2021.04.22.

 ( 731 )  Mylan Hungary Kft., Komárom (HU)

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

 ( 541 ) VIARMIN

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti termékek; gyógyszerek; orvosi készítmények; gyógyszerészeti készítmények;

gyógyszerkészítmények cukorbetegség megelőzésére és kezelésére; gyógyszerkészítmények a szív- és érrendszeri

betegségek, a központi idegrendszeri betegségek és rendellenességek, a stroke megelőzésére; diétás ételek és

 anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 210 ) M 21 01648

 ( 220 ) 2021.04.23.

 ( 731 )  MERKAPT Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

berendezések; acetilén égők, gyújtók (1); acetilén égők, gyújtók (2); acetiléngenerátorok; adagolóberendezések

fűtőkazánokhoz; ágymelegítők; akváriumi szűrőberendezések; akváriumi világítótestek; akvárium melegítők;

arcgőzölő készülékek [szaunák]; atomreaktorok; automata hamuszállító berendezések; automata

öntözőberendezések; bányászlámpák; barnító berendezések [szoláriumok]; beltéri állólámpák (1); beltéri

állólámpák (2); bemutató hűtőpultok; berendezések szennyvíz tisztításához; betétek égetőkemencékhez

[állványok]; bidék; biztonsági lámpák; biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy

gázvezetékekhez; bojlerek, kazánok [kivéve gépek részei]; búvárlámpák; csapok; csapok [vízcsapok] csövekhez;

csepegtetők [öntözéstechnikai szerelvények]; csillárok; csíraölő égők; csíraölő lámpák a levegő tisztításához;

csokoládé-szökőkutak, elektromos; csőkígyók [lepárló-, fűtő- vagy hűtőberendezések részei]; díszszökőkutak;

dohány hűtésére szolgáló berendezések; dohánypörkölő gépek; dörzsgyújtók gázhoz; durranógáz-égők;

egészségügyi készülékek és berendezések; égetőkemencék; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromosan

fűtött lábzsákok; elektromosan fűtött ruházat; elektromosan fűtött zoknik; elektromos borhűtő szekrények;

elektromos cumisüveg melegítők; elektromos főzőeszközök; elektromos főzőlapok; elektromos fűtésű szőnyegek;

elektromos fűtőberendezések; elektromos fűtőszálak; elektromos gofrisütők; elektromos gőzölők főzéshez;

elektromos hűtőtáskák; elektromos italadagolók; elektromos joghurtkészítők; elektromos kávéfőzők (1);

elektromos kávéfőzők (2); elektromos kisülési csövek világításra; elektromos kukták; elektromos kuszkuszfőzők;

elektromos lámpák; elektromos olajsütők, fritőzök; elektromos rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra;

elektromos ruhaszárítók; elektromos sous vide sütők; elektromos szójatejkészítő gépek; elektromos tajine;

elektromos takarók, nem gyógyászati használatra; elektromos termoedények; elektromos tortillanyomók;

elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos vízforraló kannák; elektromos zseblámpák;

élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek; élelmiszer-szárítók, elektromos; elszívóernyők;

enyvmelegítő készülékek; fagyasztók; fáklyák; fáklyakémények, fáklyatornyok [kőolajipar]; fejlámpák; fém
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armatúrák, vázak kemencékhez, sütőkhöz; fénycsövek világításra; fény diffuzorok; fényprojektorok; fényszórók,

reflektorok gépkocsikhoz (1); fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (2); fénytompító szerkezetek járművekhez

[lámpa szerelvények]; fertőtlenítő készülékek, berendezések; fertőtlenítő készülékek gyógyászati használatra (2);

fertőtlenítőszer-adagolók toalettekhez, WC-khez; finomítótornyok lepárláshoz; fogászati kemencék; foglalatok

elektromos lámpákhoz; folyadékhűtő berendezések; formázott szerelvények, idomdarabok kemencékhez,

sütőkhöz; forrólevegős fürdőszerelvények; forrólevegős készülékek; forrólevegős sütők; forróvizes palackok;

főző berendezések és készülékek; fürdőkádak (1); fürdőkádak (2); fürdőszobai melegítők; fürdőszobai vízvezeték

szerelvények; fürdőszoba szerelvények; füstcsatornák, füstcsövek fűtőkazánokhoz; füstölőkészülékek, fumigációs

berendezések, nem gyógyászati használatra; fűtőberendezések (1); fűtőberendezések (2); fűtőberendezések

járműablakok jégtelenítéséhez; fűtőberendezések járművekhez; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy

gáznemű fűtőanyagokhoz; fűtőberendezések [víz]; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkészülékek; fűtött bemutató

pultok; gázégők; gázgyújtók; gázkazánok, gázbojlerek; gázkondenzátorok, nem géprészek; gázlámpák;

gázmosók, gáztisztítók; gáztisztítók; gömblámpák; gőzállomások vasalókhoz; gőzfejlesztő berendezések;

gőzkazánok, nem gépek részei; gőztárolók, gőzakkumulátorok; grillezők, grillsütők; gyertyás lámpások;

gyújtókészülékek; gyümölcsaszalók; hajgöndörítő lámpák; hajszárítók; hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez;

helyiségfűtők; hidromasszázs fürdőberendezések; hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések; hidroponikus

termesztési rendszerek; hordozható kovácstűzhelyek; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőpárnák, elektromos nem

gyógyászati használatra; hőpisztolyok; hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei]; hőszivattyúk,

hőpumpák; hőtárolók; hővisszanyerő berendezések; huzatszabályzók [fűtés]; hűtőberendezés; hűtőhelyiségek,

hűtőkamrák; hűtőkészülékek és berendezések (1); hűtőkészülékek és berendezések (2); hűtőkészülékek és

berendezések (3); hűtőkészülékek és berendezések (4); hűtőszekrények; hűtőszekrények, hűtőkészülékek és

fagyasztók gyógyászati tárolási célokra; hűtőtartályok; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére;

irányjelző izzólámpák járművekhez; italhűtő berendezések; ívlámpák; ivóvízszűrők; izzószálak elektromos

izzókba, lámpákba; izzószálas égők; jégkészítő gépek; jégkrémkészítő gépek; jégleolvasztók, jégtelenítők

járművekhez; kádak ülőfürdőkhöz; kályhák [fűtőkészülékek]; kandalló fújtatók; kandallók (1); kandallók (2);

kandallórácsok, szikrafogók; kanócok olajjal működő ételmelegítőkhöz; karok gázégőkhöz; kávékapszulák,

üresen, elektromos kávéfőzőkhöz; kávépörkölő készülékek; kazáncsövek fűtőberendezésekhez; kemencehűtők;

kemencékhez samottbélések; kemencék, nem laboratóriumi használatra; kéménykürtők, füstcsatornák,

tűzcsatornák; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek (1); kenyérsütő gépek (2); kerékpár irányjelző lámpák; kerékpár

lámpák; keresőlámpák, zseblámpák; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; kézszárító készülékek mosdókba;

konyhai elszívóbúrák; ködgépek; könyvsterilizáló berendezések; kromatográfiai készülékek ipari használatra;

kutak, szökőkutak; lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; laboratóriumi égők; laboratóriumi

elszívóberendezések; laboratóriumi lámpák; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak; lámpák; lámpák, égők ünnepi

díszkivilágításhoz (1); lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2); lámpák járművekhez (1); lámpák járművekhez

(2); lámpák járművekhez (3); lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák motorkerékpárokhoz; lámpások

világításra; lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (3); lávakövek grillezéshez; LED-diódás világító

berendezések; légfertőtlenítők; léghevítő készülékek, berendezések; léghűtő berendezések; légkeveréses

sütőedények; légkondicionáló berendezések; légkondicionálók; légkondicionálók járművekhez (1);

légkondicionálók járművekhez (2); légkondicionáló ventilátorok; légnedvesítők; légszárítók; légszelepek gőzfűtő

berendezésekhez; légszűrő berendezések; légtisztító készülékek és gépek; lepárló készülékek (1); lepárló

készülékek (2); lepárló készülékek (3); levegő szagtalanító készülékek; magnézium izzószálak [világítás];

malátapörkölő gépek; megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz, kemencékhez; meleg és hideg italok

adagolására szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; merülőforralók;

mikrobuborék generátorok fürdőkhöz; mikrohullámú sütők; mikrohullámú sütők ipari célokra; mobil vécék;

mosdókagylók [szaniter berendezések részei]; mosogatók, mosdók; mosókonyhai kazánok; multifunkciós

főzőkészülékek; műkörmös lámpák; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; nukleáris moderátorok és fűtőanyagok

kezelésére szolgáló berendezések; nyársak roston sütéshez; nyársforgató készülékek; nyomás alatti víztartályok;

olajégők; olajlámpák; olajtisztító készülékek; öblítő berendezések; öntözőgépek mezőgazdasági célokra;
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padlófűtési rendszerek; párásítók központi fűtés radiátoraihoz; párátlanítók; parazsas ágymelegítők; párologtató

készülékek, evaporátorok; pasztőröző berendezések; pecsenyesütők; pecsenyesütő készülékek; piszoárok

[szaniter berendezések]; platni karikák; polimerizációs berendezések; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok,

elektromos; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez; reflektor lámpák; reflektorok járművekhez; rostok,

grillsütők; sótalanító üzemek, egységek; SPA kádak, hidromasszázs kádak; spirituszégők; sterilizátorok;

sütőkemencék; szabályozó és biztonsági tartozékok gázkészülékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok

gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok vízkészülékekhez; szabályozó szerelvények víz- vagy

gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; szagtalanító készülékek nem személyes használatra;

szárítóberendezések; szárító berendezések, aszalógépek; szárítókészülékek és berendezések; szauna

berendezések; szellőző [légkondicionáló] berendezések; szemétégetők, égetőkemencék; szén ívlámpákhoz;

szintszabályozó szelepek tartályokhoz; szűrők légkondicionálókhoz; tágulási tartályok központi

fűtőberendezésekhez; takarmány szárítására szolgáló készülékek; tányérmelegítők (1); tányérmelegítők (2);

tányérmelegítők (3); tejhűtő berendezések; terápiás lámpák, nem gyógyászati célokra; textilgőzölők; tisztaszobák

[egészségügyi berendezések]; toalettek [WC-k]; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; törökfürdőkhöz hordozható

kabinok; tűzcsapok; tűzhelyek (1); tűzhelyek (2); ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; USB

tápegységes pohármelegítők; USB-vel tölthető kézmelegítők; úszómedence-klórozó berendezések; vécékagylók;

vécé-ülőkék; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; világító berendezések és készülékek; világító

berendezések légi járművekhez; világító házszámok; villanykörték (1); villanykörték (2); vízellátó berendezések;

vízelosztó berendezések (1); vízelosztó berendezések (2); vízhűtők; vízkivételi készülékek, berendezések;

vízlágyítók; vízmelegítők, vízforralók; vízporlasztó fej csapra; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek és

gépek; vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez [szaniterberendezésekhez]; vízsterilizáló berendezések;

 vízszűrő berendezések; WC-vízöblítő tartályok; zuhanyok; zsebmelegítők.

 ( 210 ) M 21 01651

 ( 220 ) 2021.04.23.

 ( 731 )  MERKAPT Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) "Az épületgépészet az életünk!"

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;

adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;

adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti

üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós

szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói

vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek

kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási

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

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

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

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és
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irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és

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

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati

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

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása

mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;

távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások

megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos

szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti

hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások

potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 ( 210 ) M 21 01655

 ( 220 ) 2021.04.23.

 ( 731 )  Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco (MX)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 554 )
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 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; gyógyászati

 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 32    Sörök; palackozott víz; ásvány- és szénsavas vizek; alkoholmentes italok; izotóniás italok; energiaitalok;

 gyümölcslevek [italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 21 01657

 ( 220 ) 2021.04.23.

 ( 731 )  Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco (MX)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ELECTROLIT

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; gyógyászati

 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 32    Sörök; palackozott víz; ásvány- és szénsavas vizek; alkoholmentes italok; izotóniás italok; energiaitalok;

 gyümölcslevek [italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 21 01665

 ( 220 ) 2021.04.23.

 ( 731 )  KÉPEZŐ Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csalló Krisztina, Budapest

 ( 541 ) Artkoffer

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

 ( 210 ) M 21 01666

 ( 220 ) 2021.04.23.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)

 ( 300 )  POZ 2911-2020 2020.12.18. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Rum.

 ( 210 ) M 21 01667

 ( 220 ) 2021.04.23.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)

 ( 300 )  POZ 2943-2020 2020.12.18. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 15. szám, 2021.08.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1966



  

( 546 )

 ( 511 )   33    Rum.

 ( 210 ) M 21 01668

 ( 220 ) 2021.04.23.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)

 ( 300 )  POZ 2916-2020 2020.12.18. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Rum.

 ( 210 ) M 21 01669

 ( 220 ) 2021.04.24.

 ( 731 )  Lajter Imre, Nyíradony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 21 01672

 ( 220 ) 2021.04.26.

 ( 731 )  Gábor Attila Norbert, Balatonföldvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Vargha András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, nevesítve gyógymasszázson alapuló, csípő rehabilitációt elősegítő

 gyakorlatok módszere.

 ( 210 ) M 21 01679

 ( 220 ) 2021.04.26.

 ( 731 )  Joycruise Kft., Albertirsa (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek; vízi közlekedési eszközök.

  39    Hajózással kapcsolatos szolgáltatás, hajózási ügynökségi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 21 01681

 ( 220 ) 2021.04.26.

 ( 731 )  Göklerné Szabó Ilona, Debrecen (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Képzés és oktatás; oktatás, tanítás; oktatási szolgáltatások coaching formájában; parapszichológus képzés;

 parapszichológus oktatás; parapszichológusok képzése; parapszichológusok oktatása.

 ( 210 ) M 21 01682

 ( 220 ) 2021.04.26.

 ( 731 )  Török-Kmoskó Judit, Erdőkertes (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Humán erőforrásokkal kapcsolatos konzultáció; humán erőforrás részlegként való működés mások számára;

humánerőforrás-menedzsment; konzultáció személyzeti kérdésekben; segítségnyújtás személyzeti kérdésekben;

szaktanácsadás személyzeti kérdésekben, személyzeti management; személyzeti szolgáltatások; személyzeti

 tanácsadás; személyzeti tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01684

 ( 220 ) 2021.04.26.

 ( 731 )  Pannon Busz- Rent Kft., Kozármislény (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Személyszállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 21 01685

 ( 220 ) 2021.04.26.

 ( 731 )  Magyar Zeelandia Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládéból készült tortadísz.

 ( 210 ) M 21 01690

 ( 220 ) 2021.04.26.

 ( 731 )  Erdélyi Ferenc, Győr (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Ruházati cikkek kis- és nagykereskedelme; ruházati kiegészítők kis- és nagykereskedelme; kulcstartók kis-

és nagykereskedelme; táskák kis- és nagykereskedelme; csuklópántok kis- és nagykereskedelme; karkötők,
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 karperecek kis- és nagykereskedelme; sporttáskák, tornazsákok kis- és nagykereskedelme.

 41    Szórakoztató célú rendezvények szervezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; szórakoztató és

kulturális rendezvények szervezése; koncertek lebonyolítása (szervezése és lebonyolítása); kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges

rendezvényekre; fesztiválok szervezése; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; szórakoztatási célú

fesztiválok rendezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; rekreációs, szabadidős fesztiválok

 szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01700

 ( 220 ) 2021.04.26.

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

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Felső-Magyarország földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő alkoholos borok; asztali borok;

desszertborok; édes borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; természetes

habzóborok; vörös habzóborok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozéborok;

 szőlőbor; vörösbor.

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

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

reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése

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

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

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

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

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

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

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

reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok

terjesztése; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; reklámok

 terjesztése interneten keresztül; marketing kampányok; merchandising szolgáltatások.

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

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

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

 elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése.

 ( 210 ) M 21 01703

 ( 220 ) 2021.04.26.

 ( 731 )  Vörös Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
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 ( 210 ) M 21 01704

 ( 220 ) 2021.04.26.

 ( 731 )  Gutori Annamária e.v., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 21 01706

 ( 220 ) 2021.04.27.

 ( 731 ) Bridgestone Licensing Services, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Nashville, Tennessee

 (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Gumiabroncsok; légrugók.

 ( 210 ) M 21 01707

 ( 220 ) 2021.04.26.

 ( 731 )  Bagári Szilvia, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Flórián Tamás, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés; ingatlantulajdonok bérletéhez kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások; ingatlan lízing és

bérleti megállapodások ügyintézése; ingatlanügyletek; ingatlantanácsadás; ingatlanügynökség; ingatlanközvetítés;

ingatlan értékbecslés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlan bérbeadási

ügyintézés; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanokhoz

kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban;

ingatlanbefektetéssel kapcsolatos menedzsment szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal

kapcsolatban; ingatlan lízing és bérleti megállapodások ügyintézése; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai

épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával

 kapcsolatosan.

 ( 210 ) M 21 01709

 ( 220 ) 2021.04.27.

 ( 731 )  Nemzetközi Befektetési Holding Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 ) Macropolis urban.live

 ( 511 )   36    Pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; ingatlan bérbeadása, fejlesztése, hasznosítása.
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 ( 210 ) M 21 01710

 ( 220 ) 2021.04.27.

 ( 731 )  Novák Balázs, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Kerékpárvázak; kérékpár alkatrészek; vázak motorkerékpárokhoz; kormányok [kerékpárok részei];

kormánymarkolatok kerékpárokhoz; hajtásláncok [kerékpárok részei]; hajtásláncok kerékpárokhoz; kerekek

 kerékpárokhoz.

 ( 210 ) M 21 01714

 ( 220 ) 2021.04.27.

 ( 731 )  Alizarin Kft., Eger (HU)

 ( 541 ) lybskin

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

 ( 210 ) M 21 01715

 ( 220 ) 2021.04.27.

 ( 731 )  Murányi Gábor, Sülysáp (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém kárpitosszegek; kárpitozáshoz használt fémrugók.

  22    Kárpitozott párnák töltelékei; tömővatta és kárpitos vatta.

 24    Kárpitanyagok; bútorszövetek, kárpitok; tűzálló kárpitszövetek; feszesítő hevederek kárpitozáshoz; feszesítő

szövetek kárpitozáshoz; bútor- és kárpitszövetek; textilszövet méteráruk kárpitozott bútorok gyártásához;

 kárpitozáshoz, gobelinhez használt textil méteráruk; kárpitszövetek/-huzatok; kárpitszövetek, selyemdamasztok.

  37    Kárpitozás; kárpitjavítás; kárpittisztítás; kárpitok javítása és karbantartása.

 ( 210 ) M 21 01716

 ( 220 ) 2021.04.27.

 ( 731 )  Molnár Antal Tamás, Kisújszállás (HU)

 ( 740 )  Dr. Auner Tamás, Karcag

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 210 ) M 21 01717

 ( 220 ) 2021.04.28.

 ( 731 )  GRAPE-VINE Bortermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunmajsa (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos italok (a sörök kivételével), borok, égetett szeszesitalok, gabonaalapú desztillált alkoholos italok,

 gyomorkeserű (bitter) italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok, likőrök, szeszes italok.

 ( 210 ) M 21 01718

 ( 220 ) 2021.04.28.

 ( 731 )  GRAPE-VINE Bortermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunmajsa (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos italok (a sörök kivételével), borok, égetett szeszesitalok, gabonaalapú desztillált alkoholos italok,

 gyomorkeserű (bitter) italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok, likőrök, szeszes italok.

 ( 210 ) M 21 01719

 ( 220 ) 2021.04.27.

 ( 731 )  NLC Tanácsadói Csoport Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; üzleti konzultációs és tanácsadási

szolgáltatások; üzleti tervezéshez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti

dokumentumkezeléssel kapcsolatos konzultáció; üzleti hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; tanácsadás üzleti

ügyekben; kereskedelmi vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási és
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információs szolgáltatások üzletszervezéshez és üzletvezetéshez kapcsolódóan; professzionális konzultációs

szolgáltatások üzletvezetéssel kapcsolatban; üzletviteli tanácsadás; üzleti stratégiával kapcsolatos konzultációs és

tanácsadási szolgáltatások; üzletviteli konzultációs szolgáltatások; üzletszerzéssel kapcsolatos üzletviteli

szolgáltatások; üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; üzleti ügyekkel kapcsolatos

projekt-tanulmányok készítése; üzleti ügyekkel kapcsolatos projekt-tanulmányok előkészítése; pályázatra érkező

árajánlatok összegyűjtése; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; üzleti projekt

management; import-export ügynökségekhez kapcsolódó tanácsadó és szaktanácsadó szolgáltatások;

 tanulmányok írása üzleti projektekről.

 ( 210 ) M 21 01720

 ( 220 ) 2021.04.27.

 ( 731 )  Varga Zsolt, Szeged (HU)

 ( 541 ) Fűszervilág

 ( 511 )  30    Fűszerek sütéshez; fűszerekből készült keverékek; ízesítő anyagok és fűszerek; por állagú fűszerek; szárított

fűszerek; étkezési fűszerek; ételízesítők (fűszerek); édes savanyúság [fűszerek]; curry fűszerek; fűszerek;

 fűszerek, ízesítők; fűszerek marináláshoz; fűszerek por alakban; főzéshez használható füvek/fűszerek.

 ( 210 ) M 21 01722

 ( 220 ) 2021.04.28.

 ( 731 )  Jetharam Nemaram Gehlot, Nashik, Maharashtra (IN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) YUTIKA

 ( 511 ) 3    Henna; henna porok; fekete henna; hajfestékek és hajszínezők; fehérítő készítmények és egyéb anyagok

mosodai használatra; kozmetikai cikkek és illatszerek; tisztító készítmények; tisztító termékek; kozmetikumok;

fényező termékek; szőrtelenítő készítmények; súrolószerek; csiszolószerek; illatszerek; illóolajok; bőrápolási

készítmények; krémek, testápolók; szappanok; samponok; hajolajok; hajszeszek; hajzselék; fürdőolajok, kivéve

az orvosi célra szolgálókat; személyes felhasználásra szolgáló dezodorok és izzadsággátlók; fogtisztító termékek;

henna és henna testfestékek; kéztisztitó készítmények; arctisztító készítmények; hajkezelő és kondicionáló szerek;

 ammónia alapú hajszínezők.

 ( 210 ) M 21 01723

 ( 220 ) 2021.04.28.

 ( 731 )  Jetharam Nemaram Gehlot, Nashik, Maharashtra (IN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NISHA

 ( 511 ) 3    Henna; henna porok; fekete henna; hajfestékek és hajszínezők; fehérítő készítmények és egyéb anyagok

mosodai használatra; kozmetikai cikkek és illatszerek; tisztító készítmények; tisztító termékek; kozmetikumok;

fényező termékek; szőrtelenítő készítmények; súrolószerek; csiszolószerek; illatszerek; illóolajok; bőrápolási

készítmények; krémek, testápolók; szappanok; samponok; hajolajok; hajszeszek; hajzselék; fürdőolajok, kivéve

az orvosi célra szolgálókat; személyes felhasználásra szolgáló dezodorok és izzadsággátlók; fogtisztító termékek;

henna és henna testfestékek; kéztisztitó készítmények; arctisztító készítmények; hajkezelő és kondicionáló szerek;

 ammónia alapú hajszínezők.

 ( 210 ) M 21 01736

 ( 220 ) 2021.04.29.

 ( 731 )  DOORLAND Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Lovász Ügyvéd Iroda, Budapest

 ( 541 ) DOORLAND

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos
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fémkábelek és fémvezetékek; abalakzárók, nem elektromos; ajtóreteszek fémből (1); ajtóreteszek fémből (2);

ajtóbetétek fémből; ajtókilincsek fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; ablakszárny-rögzítők fémből

(1); ablakszárny-rögzítők fémből (2); ablakszerelvények fémből; ablakvasalások; csavaralátétek, alátétgyűrűk

fémből; fém abalakgörgők; fém csavaranyák; fémcsavarok (1); fémcsavarok (2); fémgyűrűk; fém tolózárak;

gyűrűs (fejű) csavarok; reteszek, tolózárak fémből; rézgyűrűk, szegecsek, fémből; szögek; ütközők fémből; zárak

fémből, nem elektromos; záróreteszek, zárócsapszegek; 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.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

  37    Építőipari szolgáltatások; nyílászárók beszerelése; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.

 ( 210 ) M 21 01737

 ( 220 ) 2021.04.29.

 ( 731 )  Mylan Ireland Limited, Dublin 13 (IE)

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

 ( 541 ) TERGIO

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti termékek; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszer; orvosi készítmények;

gyógyszerkészítmények neurológiai rendellenességek kezelésére; gyógyszerkészítmények központi idegrendszeri

 betegségek és rendellenességek kezelésére; gyógyszerkészítmény sclerosis multiplex kezelésére.

 ( 210 ) M 21 01738

 ( 220 ) 2021.04.29.

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

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BALATON BORRÉGIÓ - PEZSGÉS, BOROK, VITORLÁK ÉS TE SZEMÉLYESEN

 ( 511 )  33    Balaton/Balatoni eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő alkoholos borok; asztali borok;

desszertborok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor;

 habzóbor, pezsgő; természetes habzóborok; vörös habzóborok; pezsgős borok; rozé borok; szőlőbor; vörösbor.

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

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

reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 reklámcélú terjesztése; marketingkampányok; merchandising szolgáltatások.

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

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

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

 elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése.

 ( 210 ) M 21 01739
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 ( 220 ) 2021.04.29.

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

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TOKAJI BORRÉGIÓ - DŰLŐK, BOROK, ÖRÖKSÉG ÉS TE SZEMÉLYESEN

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

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

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

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

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

reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 reklámcélú terjesztése; marketingkampányok; merchandising szolgáltatások.

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

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

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

 elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése.

 ( 210 ) M 21 01740

 ( 220 ) 2021.04.29.

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

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FELSŐ-PANNON BORRÉGIÓ - HIT, BOR, KULTÚRA ÉS TE SZEMÉLYESEN

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

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

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

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

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

reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 reklámcélú terjesztése; marketingkampányok; merchandising szolgáltatások.

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

oktatási célokra; borkóstolási szolgáltatások (oktatás); borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; brosúrák
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kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás

 megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése.

 ( 210 ) M 21 01741

 ( 220 ) 2021.04.29.

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

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FELSŐ-MAGYARORSZÁG - HEGYEK, BOROK, TÖRTÉNELEM ÉS TE SZEMÉLYESEN

 ( 511 )  33    Felső-Magyarország/Felső-Magyarországi földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő alkoholos borok;

asztali borok; desszertborok; édes borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő;

természetes habzóborok; vörös habzóborok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok;

 rozé borok; szőlőbor; vörösbor.

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

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

reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 reklámcélú terjesztése; marketingkampányok; merchandising szolgáltatások.

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

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

kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; újságok,

 folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése.

 ( 210 ) M 21 01743

 ( 220 ) 2021.04.29.

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

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DUNA BORRÉGIÓ - ÍZEK, BOROK, PINCEFALVAK ÉS TE SZEMÉLYESEN

 ( 511 )  33    Duna/Dunai eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő alkoholos borok; asztali borok; desszertborok;

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

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

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

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

reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és

termékminták reklámcélú terjesztése; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra;

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

marketing; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése;

reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok

és reklámok készítése, kiadása; reklámlogók tervezése; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes

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

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

anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztés; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok terjesztése;
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reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámozó szórólapok

 terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; marketingkampányok; merchandising szolgáltatások.

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

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

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

 megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése.

 ( 210 ) M 21 01744

 ( 220 ) 2021.04.29.

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

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PANNON BORRÉGIÓ - VÖLGYEK, BOROK, NAPFÉNY ÉS TE SZEMÉLYESEN

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

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

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

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

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

reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése

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

és marketing; reklámanyag-terjesztés; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok és

-szövegek megjelentetése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online

megjelentetése; reklámlogók tervezése; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online

reklámozást; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; nyomtatott reklámanyagok

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

reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;

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

szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; marketingkampányok;

 merchandising szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése.

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

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

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

 megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése.

 ( 210 ) M 21 01754

 ( 220 ) 2021.04.30.

 ( 731 ) NovelMedix Orvosi Műszerkereskedelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

 Csővár (HU)

 ( 740 )  Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fogyatékkal élők számára kialakított terápiás eszközök és

segédeszközök; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális

 tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

 37    Építőipari szolgáltatások; orvosi műszerek üzembehelyezése, karbantartása, szervízelése; bányászati

 kitermelés, olaj- és gázfúrás.
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 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

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

 ( 210 ) M 21 01760

 ( 220 ) 2021.04.30.

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

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 01762

 ( 220 ) 2021.04.30.

 ( 731 )  Robitschko Davor József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Grafikai szolgáltatások; számítógépes grafikai szolgáltatások; számítógépes grafikai tervezési

szolgáltatások; grafikai illusztrációs szolgáltatások; grafikai tervező szolgáltatás; grafikai illusztrációk tervezése;

animációk tervezése mások megbízásából; fotorealisztikus kétdimenziós grafikák tervezése; építészeti

 látványtervezés; háromdimenziós látványtervezés; építészeti és mérnöki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01765

 ( 220 ) 2021.04.30.

 ( 731 )  IT Részleg Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes

 perifériák.

  35    Üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

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

 minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 01771

 ( 220 ) 2021.05.02.

 ( 731 )  QTC Central Europe Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01773

 ( 220 ) 2021.05.02.

 ( 731 )  Kiss Sándor, Kiskőrös (HU)

 ( 541 ) A sikeres életmódváltás itt kezdődik!

 ( 511 ) 9    Média streaming szoftverek; letölthető oktatási média; oktatási szoftverek; oktatási táblagép alkalmazások;

 videocastok; videofelvételek; zenei videofelvételek; letölthető videofelvételek; video streaming eszközök.

 35    Reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; videofelvételek készítése reklámcélokra;

 videofelvételek készítése marketing célokra.

 38    Kommunikáció online blogokon keresztül; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a

letölthető fájlokat valamint a számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; adatfolyamos

(streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások; internetes audio- és video streaming [egyidejű vagy

azonnali adatfolyam]; internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes

video streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok

továbbítása; digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül történő továbbítása; digitális

hálózatokon keresztül történő videoátvitel; hang, videó és információ továbbítása; interneten keresztül történő

videoadatátvitel; online video-on-demand szolgáltatáson keresztül biztosított filmekhez és televízió-műsorokhoz

való hozzáférés rendelkezésre bocsátása; online video-on-demand szolgáltatáson keresztül biztosított video- és

audiotartalmakhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátása; video on-demand közvetítések; video-on-demand

műsorokat kínáló internetes portálhoz való hozzáférés biztosítása; video-on-demand szolgáltatások; videocasting;

 videófeltöltési szolgáltatások.

 41    Oktatási anyagok kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási

kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek kiadása; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása;

fitneszoktatás, útmutatás; fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás; fizikai erőnléti oktatás; formában tartó

sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos

szolgáltatások; golf-fitneszoktatás; hódeszka oktatás; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

sporttevékenységek oktatása; súlyzós edzés oktatása; téli sportokkal kapcsolatos oktatás; testedzéssel kapcsolatos

oktatás; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedzéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; pilates oktatás; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; elektronikus

könyvtári szolgáltatások elektronikus információnyújtáshoz (beleértve az archív információkat) szöveg, audio

 és/vagy video információ formájában.

  42    Internetes blogok hosztolása.

 ( 210 ) M 21 01774

 ( 220 ) 2021.05.03.

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

 ( 740 )  Viszlói Ügyvédi Iroda, Gödöllő

 ( 541 ) Magyar Művészeti Innovációs Központ MMIK

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

 ( 210 ) M 21 01778

 ( 220 ) 2021.05.03.

 ( 731 )  INDEX.HU Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Ma is tanultam valamit

 ( 511 )  16    Folyóiratok; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; grafikai reprodukciók;
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hírlevelek; katalógusok; kézikönyvek (útmutatók); könyvecskék, brosúrák; könyvek; naptárak; nyomtatott

 publikációk; prospektusok; újságok.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; ár összehasonlító szolgáltatások; célzott marketing; gazdasági előrejelzések; gazdasági

versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák); információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások;

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

tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek; sajtófigyelés; televíziós reklámozás; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; vállalati

 kommunikációs szolgáltatások.

 41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; fotóriportok készítése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek

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

 ( 210 ) M 21 01779

 ( 220 ) 2021.05.03.

 ( 731 )  Chronos Systems 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.

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 01780

 ( 220 ) 2021.05.03.

 ( 731 )  Chronos Systems Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Xpandium

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 01782

 ( 220 ) 2021.05.04.

 ( 731 )  Kaprinyák Nikolett, Budapest (HU)

 ( 740 )  Frang Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

reklámszövegek publikálása; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámhirdetések megjelentetése;

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

személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása;

reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; harmadik személyek termékeinek

és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások;

internetes reklámozási szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és

 kommunikációs hálózatokon keresztül; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; online reklámozás.

 43    Információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; online

információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban; online információnyújtás szállodai

foglalásokkal kapcsolatban; szállásinformációk biztosítása az interneten; szállodákkal kapcsolatos elektronikus

 információs szolgáltatások; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban.

 ( 210 ) M 21 01784

 ( 220 ) 2021.05.04.

 ( 731 )  Hanó Miklós, Békéscsaba (HU)

 ( 541 ) Hanó féle házikolbász

 ( 511 )   29    Kolbász.

 ( 210 ) M 21 01790

 ( 220 ) 2021.05.04.

 ( 731 )  SWISS MADE TECHNOLOGY Kft., Balatonszabadi (HU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 )  30    Agavé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz [ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; árpa őrlemény; babliszt;

baozi [töltött gőzölt tészta]; bibimbap [zöldségfélékkel és marhahússal kevert rizs]; borkő [monokálium-tartarát]

kulináris célokra; bors; bors [ételízesítő]; briós; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra;

búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; chow-chow [zöldségesízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória

[pótkávé]; croissant-ok; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; curry [fűszer];

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

diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok

[habok]; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; diófélékből

készült lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; durva árpaliszt; ecet; édesgyökér [cukrászáru];

édesgyökér[édesség]; édességek karácsonyfák díszítéséhez; égetett krém; ehető papír; ehető rizspapír;

élelmiszer-ízesítők,az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az étereszsenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; 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; fahéj [fűszer]; feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési

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

fűszerek, ízesítők; fűszereskészítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek;

glutén adalékok kulináris célokra; gluténmentes kenyér; glutén [sikér] étkezési használatra; glükóz étkezési

használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér, mézeskalács; gyömbérpaszta[ízesítőszer];

gyümölcsös édességek; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok;

hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa; harissa [ízesítő]; hot dogok [szendvicsek]; húslé,

mártás, szaft; húsos piték; húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok];

ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; jeges tea; jégkása édes vörösbabbal; jégkockák; jégkrém

nyalókák, fagylalt nyalókák, pálcikás jégkrémek; jég, természetes vagy mesterséges; jiaozi (töltött

tésztagombócok); kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamilla-alapú italok; kandiscukor (1); kandiscukor

(2); kapribogyók; 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;

kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); kókuszos macaronok; konyhasó; kovász; kötőanyagok

fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kötőanyagok kolbászhoz; kristályosított kandiscukor; krumplialapú

lepénykenyerek; kruton (pirított zsemlekocka); kukoricadara (1); kukoricadara (2); kukorica, darált; kukoricaliszt;

kukoricapehely; kukorica, sült; kurkuma; kuszkusz [búzadara]; laksa; leheletfrissítő mentabonbonok;

leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; lepények; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült

tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; makaróni;

malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra(1) ; maláta emberi fogyasztásra (2); mandulás édességek;

marcipán; marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; menta cukrászati használatra; mentolos

cukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska (1); metélt tészta, nudli, galuska (2); méz;

moszat tea; mustár; mustárliszt; müzli; narancsvirágvíz ízesítési célokra; növényi készítmények pótkávéként való

használatra; nugát; nyers tészták; onigiri [rizsgolyók]; palacsinták; pálmacukor; panírkeverékek;

paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pattogatott kukorica; pelmenyi [orosz, hússal töltött

gombóc]; pesto [szósz]; petits fours [sütemény]; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); pizza; pótkávé; pralinék;

profitéról; propolisz; pudingok (1); pudingok (2); quiche [tésztában sült sós sodó]; rágógumi; ramen [japán

tésztaalapú étel]; ravioli; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra; rizspuding; rizs rágcsálnivalók;

rizssütemény; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú); sóba

tészta [japán hajdinametélt, nyers]; só élelmiszerek tartósítására; sonkamáz; sós palacsinták; sós

palacsintakeverékek; sörecet; spagetti; sűrítőszerek főzéshez; süteményekhez való tészta; süteményporok;

süteménytészta (1); süteménytészta(2) ; süteménytészta (3); süteménytészta (4); süteménytészta (5); sütőpor;

sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; szágó; szegfübors; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió;
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szezámmagok[fűszerek]; szirupok és melasz (1); szirupok és melasz (2); szójabab krém [ételízesítő]; szójaliszt;

szójaszósz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szörbetek [fagylaltok]; szusi; tabulé [arab saláta]; taco;

tamarind [ízesítő]; tápióka; tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; teaalapú italok; teaalapú italok tejjel;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; tejszínhabot keményítő

termékek; tengeri algába csavart, előkészített rizs; tengervíz főzéshez; természetes édesítőszerek; tésztában sült

pástétom; tésztaöntetek; tortilla; tükörmáz [tükörglazúr]; udon japán metélt]; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília

[ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló];vitaminos csokoládék; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; zab alapú

 ételek; zabdara (1); zabdara(2); zabdara (3); zabdara (4); zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.

 ( 210 ) M 21 01811

 ( 220 ) 2021.05.06.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 21 01814

 ( 220 ) 2021.05.06.

 ( 731 )  DFARMA spol. s r.o, Jenisov (CZ)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BirGo

 ( 511 )   32    Sörök, alkoholmentes sörök, ízesített sörök.

 ( 210 ) M 21 01815

 ( 220 ) 2021.05.06.

 ( 731 )  L'OREAL, Párizs (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VICHY LABORATOIRES. AZ EGÉSZÉG FONTOS. KEZDJE A BŐRÉNÉL

 ( 511 )  3    Kozmetikai készítmények; bőrápolási termékek nem gyógyászati célra.

 ( 210 ) M 21 01830

 ( 220 ) 2021.05.07.

 ( 731 )  Kecskeméti Szakképzési Centrum, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

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

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;

mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási

létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs

és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

 szemináriumok workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások, tudományos kutatás, minőségellenőrzési szolgáltatás,

 minőségellenőrzési szolgáltatás vizsgáztatási folyamatok tekintetében.

 ( 210 ) M 21 01831

 ( 220 ) 2021.05.07.
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 ( 731 )  Kecskeméti Szakképzési Centrum, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

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

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;

mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási

létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs

és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

 szemináriumok workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások, tudományos kutatás, minőségellenőrzési szolgáltatás,

 minőségellenőrzési szolgáltatás vizsgáztatási folyamatok tekintetében.

 ( 210 ) M 21 01832

 ( 220 ) 2021.05.07.

 ( 731 )  Kecskeméti Szakképzési Centrum, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

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

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;

mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási

létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs

és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

 szemináriumok workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások, tudományos kutatás, minőségellenőrzési szolgáltatás,

 minőségellenőrzési szolgáltatás vizsgáztatási folyamatok tekintetében.

 ( 210 ) M 21 01833

 ( 220 ) 2021.05.07.

 ( 731 )  Kecskeméti Szakképzési Centrum, Kecskemét (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

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

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;

mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási

létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs

és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

 szemináriumok workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások, tudományos kutatás, minőségellenőrzési szolgáltatás,

 minőségellenőrzési szolgáltatás vizsgáztatási folyamatok tekintetében.
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 ( 210 ) M 21 01834

 ( 220 ) 2021.05.07.

 ( 731 )  Optima Forma Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   17    Tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok: purhab, pisztolyhab, szilikon tömítő, akriltömítő, építési ragasztó.

 ( 210 ) M 21 01838

 ( 220 ) 2021.05.07.

 ( 731 )  YUVA Kft., Hidas (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes

koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; energiaitalok; gyömbéres üdítőital;

 gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; üdítőitalok; zöldséglevek (italok).

 ( 210 ) M 21 01839

 ( 220 ) 2021.05.06.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Biocidok; fertőtlenítőszerek.

 ( 210 ) M 21 01851

 ( 220 ) 2021.05.07.

 ( 731 )  Németh Abigél, Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 ) Földanya Központ

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 21 01856
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 ( 220 ) 2021.05.08.

 ( 731 )  Kiss Richárd, Budakeszi (HU)

 ( 541 ) Binary Life csoport

 ( 511 ) 9    Adatkommunikációs hardverek; adatvédelmi szoftver; elektronikus eszközök szoftverfunkcióinak kezelésére

használatos köztes szoftverek; rendszertámogató szoftverek; elektronikus készülékek és eszközök oktatáshoz és

 tanításhoz; letölthető számítógépes szoftverek blokklánc technológiához.

 35    Online árverési ajánlattételi, licitálási szolgáltatások; online kereskedelmi szolgáltatások, amelyek során az

 árverezendő termék közzététele és a licitálás is az interneten keresztül történik.

 36    Jótékonysági adománygyűjtési tevékenységek szervezése; jótékonysági alapok szolgáltatásai; jótékonysági

célú alapok létrehozása (pénzgyűjtés); értékpapír befektetési szolgáltatások egyéni befektetők számára; értékpapír

befektetési szolgáltatások; értékpapír keresekedelem; oktatás pénzügyi támogatásával kapcsolatos

 szaktanácsadás; pénzügyi tranzakciók blokklánc segítségével.

  42    Adathitelesítés blokklánc segítségével; adattárolás blokklánc segítségével.

 ( 210 ) M 21 01858

 ( 220 ) 2021.05.10.

 ( 731 )  Rocker Bt., Baja (HU)

 ( 541 ) szervető

 ( 511 )   18    Táska.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 21 01859

 ( 220 ) 2021.05.10.

 ( 731 )  Honosiné Máhr Ágnes, Tatabánya (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; biztonsági szolgáltatások; engedélyező hatósági szolgáltatások;

 engedélyeztetési szolgáltatások áruk gyártásához kapcsolódóan (jogi szolgáltatások).

 ( 210 ) M 21 01860

 ( 220 ) 2021.05.10.

 ( 731 )  Honosiné Máhr Ágnes, Tatabánya (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; biztonsági szolgáltatások; engedélyező hatósági szolgáltatások;

 engedélyeztetési szolgáltatások áruk gyártásához kapcsolódóan (jogi szolgáltatások).

 ( 210 ) M 21 01862

 ( 220 ) 2021.05.10.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Kádak; medencék fémből.

 11    Mosogatók; mosdók; mosdótálak; szaniterek és fürdőszobai szerelvények és vízvezeték tartozékok; szaniter
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és fürdőszobai áruk; csaptelep; vízcsapok, csapok; kádpanelek; szaniter berendezések; porcelánból készült

szaniteráruk; rozsdamentes acélból készült szaniteráruk; hidroterápiás fürdőkádak; pezsgőfürdős kádak; kádak

ülőfürdőkhöz; levegősugaras kádak; spa kádak; hidromasszázs kádak; gőzfürdők; gyógyfürdők; nem fém

 zuhanyfalak kádakhoz; fürdőszobai csapok; fürdőszobai mosdók.

 20    Bútorok és lakberendezési tárgyak; fürdőszobabútor; műanyag fürdőszobabútorok; elemes fürdőszoba

 bútorok, fürdőszobaszekrények.

 ( 210 ) M 21 01872

 ( 220 ) 2021.05.10.

 ( 731 )  Takács Csaba, Szada (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Panírbetyárok

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; étkezési olajok és zsírok.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 01879

 ( 220 ) 2021.05.11.

 ( 731 )  Bálint Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság, Dombóvár (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Dossziék, iratgyűjtők; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; elválasztólapok iratrendezőkhöz;

harmonikamappák; iratelválasztó lapok; iratgyűjtők, dossziék; iratjelölő, iratelválasztó lapok; iratlefűzők,

dossziék; iratrendezők [irodai felszerelések]; irattárolók; irattartók; irattáskák, irattartó mappák; kartonmappák;

 levélrendező mappák; mappajelölők, jelölőcímkék iratokhoz; mappák; műanyag borítékok, mappák.

 41    Előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; szakmai

 előadásokon kiosztott tananyagok összeállítása.

 ( 210 ) M 21 01880

 ( 220 ) 2021.05.11.

 ( 731 )  KÖKI East End Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KÖKI Bevásárlóközpont

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

  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

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

 ( 210 ) M 21 01883

 ( 220 ) 2021.05.11.

 ( 731 )  Lupa Strand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budakalász (HU)

 ( 740 )  Kecskeméti & Garamvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 01885

 ( 220 ) 2021.05.11.

 ( 731 )  Lupa Strand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budakalász (HU)

 ( 740 )  Kecskeméti & Garamvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lupa Beach - Budapest Tengerpartja

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 01886

 ( 220 ) 2021.05.11.

 ( 731 )  Dér Adrián, Abasár (HU)

 ( 541 ) Aba Sámuel Király Bora

 ( 511 )   33    Szőlőbor.

 ( 210 ) M 21 01887

 ( 220 ) 2021.05.11.

 ( 731 )  Future Visual Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Fényszabályozó felületek.

  17    Ablakbevonó fóliák; ablak- és üvegbevonó fóliák.

  19    Folyadékkristályos fóliát tartalmazó laminált építészeti üveg; üvegpanelek; üvegfalak.

  21    Üveg, beépített vékony elektromos vezetékekkel.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: vegyi üvegbevonatok; fényszabályozó felületek; ablakbevonó fóliák; ablak- és üvegbevonó fóliák;

folyadékkristályos fóliát tartalmazó laminált építészeti üveg; üvegpanelek; üvegfalak; üveg, beépített vékony

 elektromos vezetékekkel; folyadékkristályos fóliák üvegfelületekre; térelválasztók.

 37    Védőfilmek felvitele üvegre; felületi bevonatok alkalmazása; ablakbevonatok felvitele; ablakfóliák

 felhelyezése; üveg és üvegelemek felszerelése.

 ( 210 ) M 21 01888

 ( 220 ) 2021.05.11.

 ( 731 )  Cornides Ágnes, Badacsonytomaj (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  22    Csomagoló zsákok textilanyagokból; szövet tárolótáskák [nem poggyászoknak és nem utazási célokra

szolgálók]; textil ajándék-zacskók; textil csomagoló zsákok ömlesztett áruk tárolására; textilből készült zsákok

csomagoláshoz; textilből zsákok [táskák] csomagoláshoz; textilekből készült zsákok; vászon tárolózsákok [nem

 poggyászhoz vagy utazáshoz]; vászonzsákok tároláshoz; zsákok [kézitáskák] textilanyagokból csomagoláshoz.

 24    Ágy- és asztalneműk; asztali futók; asztali futók [textil]; asztali futók szövetből; asztali vászonneműk, nem
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papírból; asztalkendők [asztalneműk]; asztalneműk; asztalterítők; asztalterítők textilből; díszpárnahuzatok;

függönyök; függönyök textilből; kész textil függönyök; készre varrt függönyök; konyharuhák [textil];

párna-/díszpárnahuzatok; szalvéták [textilből]; szövet ajándékcsomagolók; szövet asztalterítők; tányéralátétek

textilből; textil asztalneműk; textil rövidáru [asztalnemű]; textilszalvéták [asztalnemű]; textilszalvéták,

 szövetszalvéták.

 25    Felsőruházat; férfi, női és gyermek ruházat; gyermek felsőruházat; kötények; női felsőruházat; női ingek,

 blúzok; női ruhák; nyaksálak [sálak]; sálak; szoknyák.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: bevásárlótáskák; textil bevásárlótáskák; vászon bevásárlótáskák; vászontáskák; díszpárnák;

párnák, díszpárnák; székpárnák; edényfogó kesztyűk; konyharuhák; csomagoló zsákok textilanyagokból; szövet

tárolótáskák [nem poggyászoknak és nem utazási célokra szolgálók]; textil ajándék-zacskók; textil csomagoló

zsákok ömlesztett áruk tárolására; textilből készült zsákok csomagoláshoz; textilből zsákok [táskák]

csomagoláshoz; textilekből készült zsákok; vászon tárolózsákok [nem poggyászhoz vagy utazáshoz];

vászonzsákok tároláshoz; zsákok [kézitáskák] textilanyagokból csomagoláshoz; ágy- és asztalneműk; asztali

futók; asztali futók [textil]; asztali futók szövetből; asztali vászonneműk, nem papírból; asztalkendők

[asztalneműk]; asztalneműk; asztalterítők; asztalterítők textilből; díszpárna huzatok; függönyök; függönyök

textilből; kész textilfüggönyök; készre varrt függönyök; konyharuhák [textil]; párna-/díszpárnahuzatok; szalvéták

[textilből]; szövet ajándékcsomagolók; szövet asztalterítők; tányéralátétek textilből; textil asztalneműk; textil

rövidáru [asztalnemű]; textil szalvéták [asztalnemű]; textilszalvéták, szövetszalvéták; felsőruházat; férfi, női és

gyermekruházat; gyermek felsőruházat; kötények; női felsőruházat; női ingek, blúzok; női ruhák; nyaksálak

 [sálak]; sálak; szoknyák.

 ( 210 ) M 21 01890

 ( 220 ) 2021.05.12.

 ( 731 )  Péter Katalin, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; szabadidős táborok; szórakoztató tevékenységek

szervezése nyári táborokhoz; táboroztatás; oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; nyári táborok

 [szórakoztatás és oktatás].

 ( 210 ) M 21 01891

 ( 220 ) 2021.05.12.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  
( 546 )

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

 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 21 01893

 ( 220 ) 2021.05.12.

 ( 731 )  D.A. Faktor Zrt., Hévíz (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Faktorálás; finanszírozási szolgáltatások; kölcsön és hitel szolgáltatások; követelésbehajtási ügynökségek.
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 ( 210 ) M 21 01895

 ( 220 ) 2021.05.11.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Petrisor János kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 541 ) Level UP! utánpótlás- és gyakornoki program

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

 ( 210 ) M 21 01896

 ( 220 ) 2021.05.11.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Petrisor János, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 21 01897

 ( 220 ) 2021.05.12.

 ( 731 )  K9-Immun Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 541 ) K9 INUFactor

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők állatok számára; immunerősítők állatoknak;

állatgyógyászati készítmények dagnatos betegségek kezelésére; étrend-kiegészítők állatok számára daganatos

bántalmak kezelésére; immunerősítő készítmények állatok számára; immunerősítő készítmények háziállatok

számára; immunerősítő készítmények kutyák számára; vitaminkészítmények állatok számára; mikroorganizmus

kultúrát, gyógygombát és colostrum kivonatot tartalmazó állatgyógyászati készítmények; gyógygomba tartalmú

autoimmun problémák kezelésére szolgáló készítmények kutyáknak; táplálékkiegészítők kutyáknak; allergia

 kezelésére szolgáló készítmény kutyáknak.

 ( 210 ) M 21 01898

 ( 220 ) 2021.05.12.

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

 ( 541 ) ANULU

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

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

cikkek, játékok és játékszerek, egészségügyi eszközök, sportcikkek, szépségápolási termékek, mobiltelefon és

 tartozékai, televíziók és projektorok kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 21 01899

 ( 220 ) 2021.05.12.

 ( 731 )  Lévay Csaba Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; adatfeldolgozás üzleti célú adatgyűjtéshez; a közszektor cégeinek

üzletvezetéséhez kapcsolódó üzleti tanácsadási szolgáltatások; bemutatók szervezése üzleti célokra;
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benchmarking szolgáltatások (üzletszervezési gyakorlatok értékelése); benchmarking (üzletszervezési

gyakorlatok értékelése); cégek létrehozásához kapcsolódó üzleti szolgáltatások; cégek működtetéséhez

kapcsolódó professzionális üzleti szaktanácsadás; előadások, prezentációk rendezése üzleti célokra;

felszámolással kapcsolatos üzleti tanácsadás; éves beszámolók készítése üzleti vállalkozások számára;

felvásárlásokhoz (üzleti) kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; felvásárlásokhoz kapcsolódó üzleti

tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció; franchise-hoz kapcsolódó üzleti

tanácsadás; fizetésképtelenséghez kapcsolódó üzleti szaktanácsadó szolgáltatások; franchise létrehozásával és

működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise megoldásokkal kapcsolatos üzleti

információk szolgáltatása; franchise megoldásokkal kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; franchise-ok

létrehozásával kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; franchise-ok üzemeltetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási

szolgáltatások; franchise-ra vonatkozó üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise üzletek létesítésével

kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti ügyek adminisztrációja;

franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás;

franchise-zal kapcsolatos üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; franchisingra vonatkozó üzleti tanácsadási

szolgáltatások; gazdasági előrejelző elemzések üzleti célokra; gazdasági tanulmányok üzleti célokra; globális

számítógépes hálózatról vagy az internetről nyújtott online üzleti információs szolgáltatások; globális

számítógépes hálózaton keresztül végzett értékesítés feldolgozásához nyújtott üzleti adminisztrációs

szolgáltatások; gyártáshoz kapcsolódó üzleti tanácsadó szolgáltatások; gyártással kapcsolatos üzletviteli

tanácsadás; információtechnológiai adminisztrációval kapcsolatos üzleti konzultáció; információk biztosítása

kereskedelmi üzletekről és kereskedelmi információkról a globális számítógépes hálózat útján; interneten

keresztül nyújtott üzletvezetési szaktanácsadás; ipari vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos értékelések; ipari

vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása;

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

biztosítása interneten; kereskedelmi információk és tanácsadás ügyfelek számára (ügyféltanácsadó üzlet);

kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi üzletek közvetítése és megkötése; kereskedelmi, üzleti

információk szolgáltatása; kereskedelmi üzleti információk szolgáltatása számítógépes adatbázisok segítségével;

kereskedelmi üzleti menedzsment; kereskedelmi vállalatalapítással kapcsolatos üzleti segítségnyújtás;

kereskedelmi üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; kereskedelmi vállalatoknak nyújtott,

üzleti ügyeik bonyolításával kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi vállalkozások üzletvezetési adminisztrációja;

kereskedelmi vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos értékelések; kereskedelmi vállalkozásokkal kapcsolatos

üzletviteli tanácsadási szolgáltatások; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és promóciós célból;

kiállítások szervezése üzleti célokra; kiszervezési szolgáltatások az üzleti elemzések terén; kiszervezési

szolgáltatások az üzleti tevékenységek területén; koncepciók kidolgozása üzleti gazdaságtanhoz; könyveléshez

kapcsolódó üzleti tanácsadás; könyvszakértői üzleti szolgáltatások; konzultáció az üzleti felvásárlások területén;

közös vállalkozások létrehozásával kapcsolatos üzleti szolgáltatások; külföldi üzleti ügyek intézése;

marketingmenedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás;

mezőgazdasággal kapcsolatos üzleti információk szolgáltatása; minőségmenedzsment rendszerek nyújtásához

kapcsolódó üzleti konzultációs szolgáltatások; modellek üzleti menedzsmentje; növekedés finanszírozásával

kapcsolatos üzleti tanácsadás; online üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára lebonyolított

kereskedelmi tranzakciók intézése; online üzleti címjegyzékek összeállítása; online üzleti és kereskedelmi

 információk szolgáltatása; online üzleti hálózati szolgáltatások; online üzleti menedzsment.

 ( 210 ) M 21 01903

 ( 220 ) 2021.05.12.

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

 ( 740 )  Dr. Wéber Péter, Budapest

 ( 541 ) Post-kor

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
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  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

 ( 210 ) M 21 01937

 ( 220 ) 2021.05.14.

 ( 731 )  Sásvári Csaba, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) MEDI-KORREKT

 ( 511 )   42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba.

  44    Egészségügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01940

 ( 220 ) 2021.05.15.

 ( 731 ) Pomarium Satmaricum Mezőgazdasági Termelő-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társas,

 Szamosszeg (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Dániel Mátyás, Érd

 ( 541 ) Használat előtt kérdezze meg növényorvosát

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

 műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

 ( 210 ) M 21 01941

 ( 220 ) 2021.05.15.

 ( 731 ) Pomarium Satmaricum Mezőgazdasági Termelő-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társas,

 Szamosszeg (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Dániel Mátyás, Érd

 ( 541 ) A talaj biológia nélkül csak geológia

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

 műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

 ( 210 ) M 21 01942

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás;

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

szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing

szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;

reklámkoncepciók kidolgozása; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; termékminták,

áruminták terjesztése; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati

 kommunikációs szolgáltatások.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

fényképészet; filmstúdiók; forgatókönyvírás; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; know-how átadása

(képzés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; levelező tanfolyamok; mentorálás; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; pályaválasztási

tanácsadás; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és

 levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások.
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 42    Divattervezés; ipari formatervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; tudományos

 laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés.

  45    Szellemi tulajdon licencszelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői jogok kezelése.

 ( 210 ) M 21 01943

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás;

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

szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing

szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;

reklámkoncepciók kidolgozása; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; termékminták,

áruminták terjesztése; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati

 kommunikációs szolgáltatások.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

fényképészet; filmstúdiók; forgatókönyvírás; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; know-how átadása

(képzés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; levelező tanfolyamok; mentorálás; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; pályaválasztási

tanácsadás; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és

 levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások.

 42    Divattervezés; ipari formatervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; tudományos

 laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés.

  45    Szellemi tulajdon licencszelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői jogok kezelése.

 ( 210 ) M 21 01944

 ( 220 ) 2021.05.16.

 ( 731 )  Fizio Medical Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Fizioterápiás és rehabilitációs berendezések; futószalagok, futópadok gyógyászati használatra, fizioterápiás

 kezeléshez; lépcsőzőgépek fizioterápiás használatra.

  28    Testedző eszközök; testformáló eszközök [edzéshez].

 ( 210 ) M 21 01948

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  dr. Nagyné Vácity Eszter, Baja (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; kevert

illóolajok; természetes esszenciaolajok; növényi illóolajok; aromaterápiás készítmények; természetes illatszerek;

parfüm készítmények; parfüm; természetes olajok parfümökhöz; masszázsolajak; ájurvédikus masszázsolajak;

parfümök és illatanyagok; illóolajok kozmetikai használatra; testolaj; esszenciális olajok; esszenciális olajok

 egyéni használatra.

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

illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; kevert

illóolajok; természetes esszenciaolajok; növényi illóolajok; aromaterápiás készítmények; természetes illatszerek;

parfüm készítmények; parfüm; természetes olajok parfümökhöz; masszázsolajak; ájurvédikus masszázsolajak;

parfümök és illatanyagok; illóolajok kozmetikai használatra; testolaj; esszenciális olajok; esszenciális olajok

 egyéni használatra.

  40    Illóolajok keverése megrendelésre, aromaterápiás használatra.

 44    Masszázs; masszázs szolgáltatások; masszázzsal kapcsolatos információk; terápiás szolgáltatások; terápiás

masszázzsal kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások; terápiás testkezelések; lábmasszázs szolgáltatások;

 ájurvéda terápia; aromaterápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01949

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  dr. Nagyné Vácity Eszter, Baja (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; kevert

illóolajok; természetes esszenciaolajok; növényi illóolajok; aromaterápiás készítmények; masszázsolajak;

 illóolajok kozmetikai használatra; testolaj.

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

illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; kevert

illóolajok; természetes esszenciaolajok; növényi illóolajok; aromaterápiás készítmények; masszázsolajak;

 illóolajok kozmetikai használatra; testolaj.

 ( 210 ) M 21 01950

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  dr. Nagyné Vácity Eszter, Baja (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; kevert

illóolajok; természetes esszenciaolajok; növényi illóolajok; aromaterápiás készítmények; masszázsolajak;

 illóolajok kozmetikai használatra; testolaj.

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

illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; kevert

illóolajok; természetes esszenciaolajok; növényi illóolajok; aromaterápiás készítmények; masszázsolajak;

 illóolajok kozmetikai használatra; testolaj.

 ( 210 ) M 21 01951

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  dr. Nagyné Vácity Eszter, Baja (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; kevert

illóolajok; természetes esszenciaolajok; növényi illóolajok; aromaterápiás készítmények; esszenciális olajok;

 esszenciális olajok egyéni használatra.

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

illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; kevert

illóolajok; természetes esszenciaolajok; növényi illóolajok; aromaterápiás készítmények; esszenciális olajok;

 esszenciális olajok egyéni használatra.

 ( 210 ) M 21 01954

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  Complex Vital Kft., Diósd (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

 szolgáltatások: japán kések.

 ( 210 ) M 21 01955

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  Balogh Viktória, Szigetszentmiklós (HU)

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

 ( 511 )  25    Pólók; pólóingek, kötött ingek, pólók; visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; ujjatlan pólók,

trikók; pulóverek; pulóverek, szvetterek; melegítőfelsők, sportos pulóverek; trikók; melltartók; sportmelltartók;

sportruházat; sportnadrágok; sport felsők, topok; melegítőnadrágok, melegítőalsók; szabadidő ruházat; lábbelik;

női lábbeli; férfi lábbeli; gyerek lábbelik; fehérnemű; alsóruházat, fehérneműk; női alsóruházat, fehérnemű;

fürdőruhák, úszódresszek; mezek, sporttrikók, egybe részes fürdőruhák; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok;

 fürdőruha gyermekek számára; pizsama; hálóruhák, alváshoz használt ruhák; zoknik; csukló szalagok.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: táskák, kézitáskák; pólók; pólóingek, kötött ingek, pólók; visszahajtott, magas nyakú pulóverek,

pólók [garbó]; ujjatlan pólók, trikók; pulóverek; pulóverek, szvetterek; melegítőfelsők, sportos pulóverek; trikók;

melltartók; sportmelltartók; sportruházat; sportnadrágok; sport felsők, topok; melegítőnadrágok, melegítőalsók;

szabadidő ruházat; lábbelik; női lábbeli; férfi lábbeli; gyerek lábbelik; fehérnemű; alsóruházat, fehérneműk; női

alsóruházat, fehérnemű; fürdőruhák, úszódresszek; mezek, sporttrikók, egybe részes fürdőruhák; férfi és női

fürdőruhák és fürdőnadrágok; fürdőruha gyermekek számára; pizsama; hálóruhák, alváshoz használt ruhák;

 zoknik; ritmikus sportgimnasztika szalagok; csukló szalagok.

 ( 210 ) M 21 01956

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  Első Magyar Keleti Vetőmag Kft., Karcag (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok; cirokból készült sörök;

 ízesített sörök; kézműves sörök; sör alapú italok; sörök.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok; cirokból készült

 sörök; ízesített sörök; kézműves sörök; sör alapú italok; sörök.

 ( 210 ) M 21 01957

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  Barta Autó 2000 Kft., Székesfehérvár (HU)

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

 ( 541 ) Barta, a garancia!

 ( 511 )  35    Autós kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; eladó gépjárművek meghirdetése

interneten keresztül; gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműalkatrészekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

épjárműtartozékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; gépjárművek adás-vétele; gépjárművek

 értékesítésével kapcsolatos információnyújtás interneten keresztül; járművek kis- és nagykereskedelme.

 37    Gépjármű javítása, gépjármű tisztítás és fényezés; gépjármű-akkumulátorok töltése; gépjárműkarbantartási

és -javítási szolgáltatások; gépjárműolaj-csere szolgáltatások; gépjárművek és alkatrészeik javítása és

karbantartása, gépjárművek és az azokhoz tartozó motorok javítása és karbantartása; gépjárművek és azok

alkatrészeinek, valamint gépjárműmotorok és azok alkatrészeinek javítása és karbantartása; gépjárművek festése,
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gépjárművek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; gépjárművek karbantartása; gépjárművek

karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások, gépkocsik javításával vagy karbantartásával kapcsolatos

információ szolgáltatás; gépkocsik karbantartása és javítása; járművek karbantartása, szervizelése és javítása;

 járművek karbantartást megelőző vizsgálata.

 ( 210 ) M 21 01986

 ( 220 ) 2021.05.18.

 ( 731 )  Winemaks Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 21 01987

 ( 220 ) 2021.05.18.

 ( 731 )  GUANDGONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD., Guangdong (CN)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Tablet számítógépek; felvett számítógépes programok; elektronikus játékszoftverek; számítógépes perifériák;

letölthető számítógépes programok; smartphone szoftveralkalmazások, letölthető; intelligens órák; okosüvegek;

interaktív érintőképernyős terminálok; humanoid robotok mesterséges intelligenciával; hordható számítógépek;

gesztusfelismerő szoftver; virtuális valóság játékszoftverek; biometrikus szkennerek; faxgépek; navigációs

műszerek; hordható tevékenységkövetők; okostelefonok; tokok okostelefonokhoz; védő fóliák okostelefonokhoz;

borítók okostelefonokhoz; mobiltelefon hevederek; billentyűzetek okostelefonokhoz; vezeték nélküli hangszórók;

hordozható médialejátszók; fülhallgató; oktató készülékek; videokamerák; virtuális valóság fejhallgatók;

biztonsági megfigyelő robotok; kamerák [fényképezés]; önportrék [kézi monopodák]; USB kábelek; chipek

[integrált áramkörök]; érintőképernyők; elemek elektromos; akkumulátortöltők; hordozható tápegységek

(újratölthető elemek); animációs rajzfilmek; levegőelemző készülékek; mérőkészülékek; biochipek; televíziós

készülékek; vetítők; vezeték nélküli fejhallgatók; joystickok számítógépekkel való használatra, nem

 videojátékokhoz; integrált áramkörök.

 ( 210 ) M 21 01989

 ( 220 ) 2021.05.18.

 ( 731 )  Rédli Éva, Százhalombatta (HU)

 Szélpál Csaba Béláné, Százhalombatta (HU)

 ( 541 ) FELHŐJÁRÓK MOZDULATSZÍNHÁZ

 ( 511 )   41    Színházi produkciók; előadóművészet szolgáltatásai, élő előadások bemutatása.

 ( 210 ) M 21 02008

 ( 220 ) 2021.05.19.

 ( 731 )  K9-Immun Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 541 ) K9 INU

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők állatok számára; immunerősítők állatoknak;

állatgyógyászati készítmények daganatos megbetegedések kiegészítő kezelésére; étrend-kiegészítők állatok

számára immunrendszerrel kapcsolatos problémák kezelésére; vitaminkészítmények állatok számára;

 mikroorganizmus kultúrát, gyógygomba kivonatot tartalmazó állatgyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 21 02012
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 ( 220 ) 2021.05.19.

 ( 731 )  Ballavári Tímea, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Kártyák; oktató kártyák; könyvek; tájékoztató könyvek; nyomtatott oktatási anyagok; hirdetési kiadványok;

közlemények, kiadványok; oktató jellegű kiadványok; rendszeresen megjelenő kiadványok; rendszeresen

 megjelenő nyomtatott kiadványok; nyomtatott publikációk.

  28    Tarot kártyák [játékkártyák].

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: kártyák; oktató kártyák; könyvek; tájékoztató könyvek; nyomtatott oktatási anyagok; hirdetési

kiadványok; közlemények, kiadványok; oktató jellegű kiadványok; rendszeresen megjelenő kiadványok;

 rendszeresen megjelenő nyomtatott kiadványok; nyomtatott publikációk; tarot kártyák [játékkártyák].

 41    Önismereti tanfolyamok [oktatás]; önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti műhelyek

és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; személyiségfejlesztő tréning; személyiségfejlesztő tanfolyamok;

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

kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok fejlesztése; elektronikus könyvek és folyóiratok online

megjelentetése; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási anyagok kiadása;

coaching; coaching [tréning]; személyi coaching [képzés]; oktatási szolgáltatások coaching formájában; képzési

vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; elektronikus kiadványok

megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; kiadványok megjelentetése;

nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

letölthetők; online kiadványok megjelentetése; multimédia publikációk; elektronikus publikációk biztosítása;

könyvek publikálása és kiadása; nem reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus publikációk,

 nem letölthetők; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.

  45    Lelki tanácsadás; kártyavető szolgáltatások; személyre szóló jóslás tarot kártyából; spiritiszta tanácsadás.

 ( 210 ) M 21 02013

 ( 220 ) 2021.05.19.

 ( 731 )  Primag Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Szalai Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

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

 műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra; tápanyagok növényeknek.

  22    Zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához.

 31    Árpa; feldolgozatlan árpa; sörfőzéshez használt árpa; bab, friss; friss babcsíra; borsó, friss; burgonya, friss;

friss burgonya; búza; búza vetőmag; feldolgozatlan búza; friss búza; cékla, friss; friss cékla; cukkini, friss; friss

cukkini; nyers cukkini; fejes saláta, friss; feldolgozatlan csemegekukorica-csövek [hántolva vagy hántolatlanul];

csemegekukorica [friss]; friss fokhagyma; friss szójabab; friss zöldségek; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett

melléktermékek, állati fogyasztásra; hagymák, friss zöldségek; kukorica; kukorica takarmánypogácsa
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szarvasmarháknak; lencse [zöldségféle], friss; madáreledelek; magvak; magvak állati fogyasztásra; magvak

[gabona]; magvak [vetőmagvak]; nyers magvak; természetes magvak; mész állati takarmányhoz; növények; nyers

hajdina; olajos takarmánypogácsák; paprika [növény]; paraj, friss [spenót]; póréhagyma, friss; repce

takarmánypogácsák szarvasmarháknak; rozsmag; szemes gabona, feldolgozatlan; takarmány istállóban tartott

állatoknak; táplálék házi kedvenceknek; táplálékok és takarmányok állatoknak; uborka, friss; zab; trágyával

 bevont vetőmagok; vetőmagok; vetőmagok kertészeti célra; vetőmagok mezőgazdasági célra; zöldség vetőmag.

 ( 210 ) M 21 02014

 ( 220 ) 2021.05.19.

 ( 731 )  Vitalweb Plus Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Nanoptis

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 21 02015

 ( 220 ) 2021.05.19.

 ( 731 )  Radnai Márk, Esztergom (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Veronika, Budapest

  
( 546 )

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

internetes reklámozási szolgáltatások; koncertek promóciója [reklámozása]; grafikus reklámozási szolgáltatások;

honlapforgalom optimalizálása; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból;

médiakapcsolati szolgáltatások; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; televíziós vásárlási műsorok készítése; hirdetési- és

 reklámszolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; színházi előadások bemutatása;

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; cosplay

szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zeneszolgáltatás az internetről; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások; élő

előadások bemutatása; élő előadások készítése; élő előadások szervezése; élő előadások szervezése és

bemutatása; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; feliratozás (filmeké);

filmek feliratozása; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmforgalmazás;

filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmfelvevő gépek és berendezések kölcsönzése; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem

reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; nem letölthető digitális hangfelvételek

szolgáltatása az internetről; hangfelvételek szerkesztése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez;

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

eseményekre; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; színházjegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; karaoke

szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások

bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; on-line elérhető elektronikus publikációk,
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nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel

kapcsolatos szolgáltatások; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szépségversenyek szervezése; színházi produkciók; színházi szolgáltatások; színházi

foglalási szolgáltatások; színházi előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; jegyfoglalási

szolgáltatások színházi előadásokra; mozi és színházi szolgáltatások; színházi előadások vezetése; színházi

előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi produkciós szolgáltatások; színházi show-k készítése;

színházi show-k rendezése; színházi szórakoztatás; szórakoztatás színházi előadások formájában; szinkronizálás;

színpadi díszletek kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós

szórakoztatás; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszerkesztési

szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések

 kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók.

 ( 210 ) M 21 02016

 ( 220 ) 2021.05.19.

 ( 731 )  Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 21 02017

 ( 220 ) 2021.05.20.

 ( 731 )  Qiu Zhiwen, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

 ( 541 ) HODO

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások;

árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; célzott marketing; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi; vagy

reklámcélokra; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása

[reklámtáblák]; import-export ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések

kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási

szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; keresőmotor-optimalizálás

reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált

műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti

kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs

stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében;

marketingszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok

frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi

szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
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Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás;

piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;

reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók

kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok

igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés

[telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási

műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások

hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása

kereskedelmi vagy marketingcélokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és

tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti

projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati

kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása

 harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 ( 210 ) M 21 02019

 ( 220 ) 2021.05.20.

 ( 731 )  Stari-Ker Kft., Tapolca (HU)

 ( 541 ) Brill Aqua

 ( 511 )  32    Ásvány- és szénsavas vizek; ásványvíz [italok]; ásványvizek; asztali vizek; desztillált ivóvíz; forrásvíz;

gleccservíz; gyümölcs ízesítésű vizek; ivóvíz; ízesített ásványvíz; ízesített vizek; lítiumos vizek; nem

gyógyhatású ásványvíz; palackozott víz; szénsavas ásványvíz; szénsavas víz; szénsavas víz [szódavíz]; szénsavas

vizek; szénsavmentes víz; szódavíz; szódavizek; tápanyaggal dúsított víz; teakivonatokat tartalmazó vízalapú

italok; tisztított ivóvíz; termékek szénsavas vizek előállításához; vitamint tartalmazó ivóvíz; vízalapú funkcionális

 italok; vizek [italok]; víz felhasználásával készült egyéb alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 21 02020

 ( 220 ) 2021.05.20.

 ( 731 )  Tóth Béla 70%, Törökbálint (HU)

 Juhász Gábor 30%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft, Budapest

 ( 541 ) ITINER WORKSPACE

 ( 511 )  16    Papír alapú tanítási és oktatási anyagok; kézikönyvek és útmutatók; formanyomtatványok; űrlapok; 3D-s

matricák, bármely felületre; adatfeldolgozó programok nyomtatott formában; archiváló tároló lapok;

számlafüzetek; számlatömbök; számítógépekkel kapcsolatos nyomtatott kiadványok; számítógépes hardver

felhasználói kézikönyvek; számítógépes kézikönyvek, útmutatók; számítógépes programok nyomtatott formában;

 számítógépes szoftverekkel kapcsolatos katalógusok.
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 41    Integrált digitális feladatkezelő rendszerekkel kapcsolatos képzések és oktatások szervezése alkotóműhelyek

szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és

lebonyolítása; mentorálás; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; személyes oktatófórumok

 rendezése és levezetése.

 42    Államigazgatás, kereskedelem, szolgáltatás, ipar és termelés területén működő szervezetek részére

szoftvertervezés és -fejlesztés; integrált digitális feladatkezelő szoftverek kidolgozása és üzemeltetése

vállalatirányítási rendszerek területére, pénzügyi és értékesítési folyamatokra, jogi folyamatokra, üzemeltetési és

eszközmenedzsment folyamtokra, humánpolitikai folyamatokra, oktatási programokra, minőségbiztosítási

rendszerekre, banki folyamatokra, biztosítási folyamatokra, általános termelési folyamatokra, értékesítési

folyamatokra, beszerzési folyamatokra, szerződéskezelésekre, számlakezelési folyamatra, számítástechnikai

folyamatokra, üzemeltetési folyamatokra, eszközmenedzsment folyamatokra, humánpolitikai folyamatokra,

minőségellenőrzésre, államigazgatási eljárásokkal kapcsolatos ügyek folyamataira, számítástechnikai és

programozással kapcsolatos információk nyújtása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés,

adatokkal való visszaélés felderítése; számítógépes rendszerek tervezése; szoftverfrissítések;

 szoftverkarbantartások; szoftvertervezések.

 ( 210 ) M 21 02021

 ( 220 ) 2021.05.20.

 ( 731 )  Tóth Béla, Törökbálint (HU)

 Juhász Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft, Budapest

 ( 541 ) ITINER FLEX

 ( 511 )  16    Papír alapú tanítási és oktatási anyagok; kézikönyvek és útmutatók; formanyomtatványok; űrlapok; 3D-s

matricák, bármely felületre; adatfeldolgozó programok nyomtatott formában; archiváló tároló lapok;

számlafüzetek; számlatömbök; számítógépekkel kapcsolatos nyomtatott kiadványok; számítógépes hardver

felhasználói kézikönyvek; számítógépes kézikönyvek, útmutatók; számítógépes programok nyomtatott formában;

 számítógépes szoftverekkel kapcsolatos katalógusok.

 41    Integrált digitális feladatkezelő rendszerekkel kapcsolatos képzések és oktatások szervezése alkotóműhelyek

szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és

lebonyolítása; mentorálás; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; személyes oktatófórumok

 rendezése és levezetése.

 42    Államigazgatás, kereskedelem, szolgáltatás, ipar és termelés területén működő szervezetek részére

szoftvertervezés és -fejlesztés; integrált digitális feladatkezelő szoftverek kidolgozása és üzemeltetése

vállalatirányítási rendszerek területére, pénzügyi és értékesítési folyamatokra, jogi folyamatokra, üzemeltetési és

eszközmenedzsment folyamtokra, humánpolitikai folyamatokra, oktatási programokra, minőségbiztosítási

rendszerekre, banki folyamatokra, biztosítási folyamatokra, általános termelési folyamatokra, értékesítési

folyamatokra, beszerzési folyamatokra, szerződéskezelésekre, számlakezelési folyamatra, számítástechnikai

folyamatokra, üzemeltetési folyamatokra, eszközmenedzsment folyamatokra, humánpolitikai folyamatokra,

minőségellenőrzésre, államigazgatási eljárásokkal kapcsolatos ügyek folyamataira, számítástechnikai és

programozással kapcsolatos információk nyújtása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés,

adatokkal való visszaélés felderítése; számítógépes rendszerek tervezése; szoftverfrissítések;

 szoftverkarbantartások; szoftvertervezések.

 ( 210 ) M 21 02022

 ( 220 ) 2021.05.20.

 ( 731 )  Juhász Gábor, Budapest (HU)

 Tóth Béla, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft, Budapest

 ( 541 ) ITINER REPO
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 ( 511 )  16    Papír alapú tanítási és oktatási anyagok; kézikönyvek és útmutatók; formanyomtatványok; űrlapok; 3D-s

matricák, bármely felületre; adatfeldolgozó programok nyomtatott formában; archiváló tároló lapok;

számlafüzetek; számlatömbök; számítógépekkel kapcsolatos nyomtatott kiadványok; számítógépes hardver

felhasználói kézikönyvek; számítógépes kézikönyvek, útmutatók; számítógépes programok nyomtatott formában;

 számítógépes szoftverekkel kapcsolatos katalógusok.

 41    Integrált digitális feladatkezelő rendszerekkel kapcsolatos képzések és oktatások szervezése alkotóműhelyek

szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és

lebonyolítása; mentorálás; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; személyes oktatófórumok

 rendezése és levezetése.

 42    Államigazgatás, kereskedelem, szolgáltatás, ipar és termelés területén működő szervezetek részére

szoftvertervezés és -fejlesztés; integrált digitális feladatkezelő szoftverek kidolgozása és üzemeltetése

vállalatirányítási rendszerek területére, pénzügyi és értékesítési folyamatokra, jogi folyamatokra, üzemeltetési és

eszközmenedzsment folyamtokra, humánpolitikai folyamatokra, oktatási programokra, minőségbiztosítási

rendszerekre, banki folyamatokra, biztosítási folyamatokra, általános termelési folyamatokra, értékesítési

folyamatokra, beszerzési folyamatokra, szerződéskezelésekre, számlakezelési folyamatra, számítástechnikai

folyamatokra, üzemeltetési folyamatokra, eszközmenedzsment folyamatokra, humánpolitikai folyamatokra,

minőségellenőrzésre, államigazgatási eljárásokkal kapcsolatos ügyek folyamataira, számítástechnikai és

programozással kapcsolatos információk nyújtása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés,

adatokkal való visszaélés felderítése; számítógépes rendszerek tervezése; szoftverfrissítések;

 szoftverkarbantartások; szoftvertervezések.

 ( 210 ) M 21 02023

 ( 220 ) 2021.05.20.

 ( 731 )  Juhász Gábor, Budapest (HU)

 Tóth Béla, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft, Budapest

 ( 541 ) ITINER PLATFORM

 ( 511 )  16    Papír alapú tanítási és oktatási anyagok; kézikönyvek és útmutatók; formanyomtatványok; űrlapok; 3D-s

matricák, bármely felületre; adatfeldolgozó programok nyomtatott formában; archiváló tároló lapok;

számlafüzetek; számlatömbök; számítógépekkel kapcsolatos nyomtatott kiadványok; számítógépes hardver

felhasználói kézikönyvek; számítógépes kézikönyvek, útmutatók; számítógépes programok nyomtatott formában;

 számítógépes szoftverekkel kapcsolatos katalógusok.

 41    Integrált digitális feladatkezelő rendszerekkel kapcsolatos képzések és oktatások szervezése alkotóműhelyek

szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és

lebonyolítása; mentorálás; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; személyes oktatófórumok

 rendezése és levezetése.

 42    Államigazgatás, kereskedelem, szolgáltatás, ipar és termelés területén működő szervezetek részére

szoftvertervezés és -fejlesztés; integrált digitális feladatkezelő szoftverek kidolgozása és üzemeltetése

vállalatirányítási rendszerek területére, pénzügyi és értékesítési folyamatokra, jogi folyamatokra, üzemeltetési és

eszközmenedzsment folyamtokra, humánpolitikai folyamatokra, oktatási programokra, minőségbiztosítási

rendszerekre, banki folyamatokra, biztosítási folyamatokra, általános termelési folyamatokra, értékesítési

folyamatokra, beszerzési folyamatokra, szerződéskezelésekre, számlakezelési folyamatra, számítástechnikai

folyamatokra, üzemeltetési folyamatokra, eszközmenedzsment folyamatokra, humánpolitikai folyamatokra,

minőségellenőrzésre, államigazgatási eljárásokkal kapcsolatos ügyek folyamataira, számítástechnikai és

programozással kapcsolatos információk nyújtása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés,

adatokkal való visszaélés felderítése; számítógépes rendszerek tervezése; szoftverfrissítések;

 szoftverkarbantartások; szoftvertervezések.

 ( 210 ) M 21 02026
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 ( 220 ) 2021.05.20.

 ( 731 )  Kékesi Krisztina, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás, tortadíszítések.

 ( 210 ) M 21 02029

 ( 220 ) 2021.05.20.

 ( 731 )  LR Health & Beauty Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó M. István Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrendkiegészítő italok; kazein étrendkiegészítők; humán étrendkiegészítők; táplálkozási kiegészítők;

 kolosztrum kiegészítők.

  29    Áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve.

  31    Aloe vera növények; aloe vera, friss, étkezési célra.

  32    Aloe vera levek; aloe vera italok; aloe vera italok, alkoholmentes.

  35    Étrendkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

  44    Táplálkozási információk nyújtása; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 21 02031

 ( 220 ) 2021.05.20.

 ( 731 )  Kiszeli Róbert, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Beágyazott szoftverek; játék szoftver; szórakoztató szoftverek; applikációs szoftver; internetről letölthető

számítógépes játékprogramok [szoftverek]; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; mobil

alkalmazások; elektronikus játékszoftverek mobiltelefonokhoz; mobiltelefonos szoftveralkalmazások; szoftverek

 és alkalmazások mobil eszközökhöz.

 42    Számítógépes szoftverfejlesztés; szoftver készítés; szoftverfejlesztés; szoftverkészítés, karbantartás és

adaptálás; szoftvertervezés okostelefonokhoz; videojáték-szoftverek fejlesztése; számítógépes játékszoftverek

 tervezése és fejlesztése; szoftverek tervezése és fejlesztése a mobilalkalmazások területén.

 ( 210 ) M 21 02032

 ( 220 ) 2021.05.20.

 ( 731 )  Bite László Dániel, Szeged (HU)

 ( 541 ) DSA. Dani Still Athletics

 ( 511 )  41    Csoportos edzés oktatása; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés;

testedzéssel kapcsolatos oktatás; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; sportedzői tevékenység;
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sport- és fitneszszolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; formában tartó sporttevékenységek

oktatása, fitnesz oktatás; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; súlyzós edzéssel kapcsolatos

 edzőtermi szolgáltatások; személyi edzői szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02033

 ( 220 ) 2021.05.20.

 ( 731 )  Reinas Bikinis Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, XI. kerület

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Fürdőruhák, úszódresszek; strandruházat.

 ( 210 ) M 21 02034

 ( 220 ) 2021.05.20.

 ( 731 )  Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) GAZDAHANG

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

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

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

 ( 210 ) M 21 02036

 ( 220 ) 2021.05.20.

 ( 731 )  Péterszegi János, Budapest (HU)

 ( 740 )  Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 21 02037

 ( 220 ) 2021.05.20.

 ( 731 )  Péterszegi János, Budapest (HU)

 ( 740 )  Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 21 02038

 ( 220 ) 2021.05.20.
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 ( 731 )  Péterszegi János, Budapest (HU)

 ( 740 )  Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 21 02051

 ( 220 ) 2021.05.21.

 ( 731 )  Nagy Attila Áron, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Pulicorn

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; cipők; fejfedők; pólók; pulóverek.

  30    Kávé; tea; chiliszósz; csípős chilipaprikaszósz; ízesítőként használatos chili paszta.

 32    Alkoholmentes italok; sörök; citromos sör [shandy]; malátasör; kézműves sörök; ízesített sörök; láger sörök;

 sör alapú italok; alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sörízű italok; IPA (indian pale ale sörök).

 41    Videorögzítés; szórakoztatás podcaston keresztül; podcastok létrehozása [írása]; hangfelvétel készítés;

 szórakoztató hangfelvételek gyártása.

 ( 210 ) M 21 02052

 ( 220 ) 2021.05.21.

 ( 731 )  Nagy Attila Áron, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; cipők; fejfedők; pólók; pulóverek.

  30    Kávé; tea; chiliszósz; csípős chilipaprikaszósz; ízesítőként használatos chili paszta.

 32    Alkoholmentes italok; sörök; citromos sör [shandy]; malátasör; kézműves sörök; ízesített sörök; láger sörök;

 sör alapú italok; alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sörízű italok; IPA (indian pale ale sörök).

 41    Videorögzítés; szórakoztatás podcaston keresztül; podcastok létrehozása [írása]; hangfelvétel készítés;

 szórakoztató hangfelvételek gyártása.

 ( 210 ) M 21 02053

 ( 220 ) 2021.05.21.

 ( 731 )  Orosz Krisztina, Boconád (HU)

 ( 541 ) Christina

 ( 511 )  16    Művészeti grafikai nyomatok; keretek fényképekhez vagy művészeti alkotásokhoz; festmények [képek],

keretezve vagy anélkül; festmények; festmények és kalligráfiai munkák; festmények reprodukciói; xuan papír

 [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz].

 21    Művészeti tárgyak porcelánból, terrakottából vagy üvegből; szobrok, kisplasztikák, dísztáblák és művészeti

alkotások porcelánból, terrakottából vagy üvegből, amelyek ebbe az osztályba tartoznak; cégtáblák, információs

táblák porcelánból vagy üvegből; cserépből készült 3D-s fali műalkotások; üvegszobrok; üvegszál szobrocskák;

üvegdíszek; üvegből készült szobrocskák; üvegből készült mellszobrok; üvegből készült információs táblák;
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üvegből készült művészeti alkotások; üvegből készült díszszobrok; üvegből készült díszes szobrocskák; üvegből

készült díszek; üvegből készült 3D-s fali műalkotások; üvegáru; üvegből készült díszgömbök; üveg dísztáblák;

tűzzománc szelencék, dobozok; terrakottaszobrok; terrakottából készült szobrocskák; terrakottából készült

szobrok; terrakottából készült mellszobrok; terrakottából készült 3D-s fali műalkotások; terrakotta szobrok;

terrakotta szobrocskák; szobrok üvegből; szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; szobrok

porcelánból; szobrok kristályból; szobrok [dísztárgyak] porcelánból; szobrocskák üvegből; szobrocskák

kristályból; szobrocskák porcelánból; szobrocskák festett üvegből; szobrocskák égetett agyagból; szobrocskák

agyagból; porcelánszobrok; porcelánok; porcelándobozok; porcelándíszek; porcelánból készült szobrocskák;

porcelánból készült mellszobrok; porcelánból készült információs táblák; porcelánból készült díszszobrok;

porcelánból készült díszes modellek; porcelánból készült díszes szobrocskák; porcelánból készült díszes figurák;

porcelánból készült 3D-s fali műalkotások; porcelánból, kerámiából, agyagból, terrakottából vagy üvegből

készült szobrok; porcelánáruk díszítő célokra; porcelán tojások; porcelán műtárgyak; porcelán mellszobrok;

porcelán emléktáblák; porcelán dobozok; porcelán dísztáblák; porcelán; ólomkristályból készült szobrocskák;

művészeti tárgyak üvegből; műtárgyak üvegből; műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból, terrakottából

vagy üvegből; műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; műtárgyak agyagból; mellszobrok

üvegből; mellszobrok porcelánból, terrakottából vagy üvegből; mellszobrok porcelánból, kerámiából, agyagból,

terrakottából vagy üvegből; majolika; kristályszobrok; kristályszobrocskák; kristályok [üvegáruk]; kristálydíszek;

kristályból készült mellszobrok; kristály műtárgyak; kertitörpék üvegből; kertitörpék porcelánból; kertitörpék

agyagból; kerámiafigurák; kerámiadobozok; kerámiadíszek; kerámiából készült szobrocskák; kerámiából készült

3D-s fali műalkotások; kerámia dísztáblák; jégszobrok dekorációs célokra; járműmodellek [dísztárgyak]

porcelánból; járműmodellek [dísztárgyak] üvegből; járműmodellek [dísztárgyak] égetett agyagból;

járműmodellek [dísztárgyak] agyagból; homokkal töltött üvegek [dekoráció]; gyűjthető dísztányérok; füstölők;

finomporcelánból készült mellszobrok; figurák [dísztárgyak] üvegből; festett üvegáru; félig megmunkált

üveggyöngyök; faldekorációk terrakottából; faldekorációk porcelánból; emléktányérok; dobozok üvegből;

díszüveg; dísztárgyak üvegből; dísztárgyak [szobrok] porcelánból; dísztárgyak kristályból; dísztárgyak

kerámiából; dísztányérok; díszes üvegből készült szobrocskák; díszdobozok üvegből; csontporcelánból készült

szobrocskák; cserépszobrocskák; cserépszobrok; cserépdobozok, agyagdobozok; cserépből készült szobrocskák;

cserépből készült szobrok; cserépből készült műtárgyak; cserépből, agyagból készült mellszobrok; cserép

 dísztáblák; agyag, cserép mellszobrok.

 ( 210 ) M 21 02055

 ( 220 ) 2021.05.21.

 ( 731 )  Solvo Biotechnológiai Zrt., Szeged (HU)

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

 ( 541 ) TranSelect

 ( 511 ) 1    Biológiai sejtkultúra vonalak, tesztanyagok specifikus fehérjékkel való interakciójának in vitro detektálására

történő felhasználásra; biológiai készítmények, tesztanyagok specifikus fehérjékkel való interakciójának in vitro

 detektálására történő felhasználásra.

 5    Biológiai készítmények és szövet kultúrák gyógyászati és állat-egészségügyi célokra.

 ( 210 ) M 21 02056

 ( 220 ) 2021.05.21.

 ( 731 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

fájlokban; adatok frissítése es karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások;

áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója
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sportesemények szponzorálásával kapcsolatban; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési és reklámszolgáltatások; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; marketing szolgáltatások;

online hirdetői tevekénység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

vásárlói részére; pékárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; piackutatás; reklámanyag frissítése;

közvélemény-kutatás; rádiós reklámozás; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; sajtófigyelés;

közönségszolgálati szolgáltatások; üzleti információk; kereskedelmi vásárok rendezése; kőolajtermékek, földgáz,

 kenőanyagok és egyéb gépjárművekhez kapcsolódó kiegészítő termékek kiskereskedelme.

 36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek; biztosítási

szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; értékutalványok kibocsátása; elektronikus úton történő tranzakciók

 (fizetési szolgáltatások); pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; virtuális valuták elektronikus átutalása.

 38    Távközlési szolgáltatások; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; távközlési csatornák biztosítása

távvásárláshoz; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

 elektronikus levelezés.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, előadóművészek szolgáltatásai;

nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás

vagy szórakoztatás]; szerencsejátékok; sportversenyek rendezése; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása

 [képzés].

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás, éttermi szolgáltatások; gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek;

 kávéházak; kantinok, büfék, étkezdék; szállodai szolgáltatások; vendéglátás; átmeneti szállások kiadása.

 ( 210 ) M 21 02057

 ( 220 ) 2021.05.21.

 ( 731 )  Ilosfai Márton, Budapest (HU)

 ( 541 ) Goldmark

 ( 511 )  9    Szemüvegkeretek.

 ( 210 ) M 21 02059

 ( 220 ) 2021.05.25.

 ( 731 )  Xia Yuee, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest

 ( 541 ) C&R COCCO ROSSO

 ( 511 )  18    Abrakos tarisznyák, állatbőrök és irhák (1), állatbőrök és irhák (2), állszíjak bőrből, aranyverő hártyák,

bevásárlóhálók, bevásárlótáskák, bordák esernyőkhöz vagy napernyőkhöz, botszékek, bőr címkék, bőrdarabok

bútorhuzatokhoz, bőrlemezek, bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban, bőröndök, bőröndök kerekekkel,

bőröndök, utazóládák [poggyász], bőr pórázok, bőrruházat (2), bőrszalagok, bőrzsinórok, bőrszelepek, bőrszíjak,

bőrszíjak katonai felszerelésekhez, bőrszíjak [nyergesáru], bőr vállszíjak [hevederek], bútorhuzatok bőrből,

dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből (1), dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből (2), dobozok vulkánfíberből,

ernyők, esernyők, esernyő fogantyúk, esernyőnyelek, esernyőfogók, esernyőtokok, huzatok, feszítőzablák,

fogantyúk bevásárlótáskák megtartásához, fogantyúk bőröndökhöz, fogantyúk sétapálcákhoz, gumirészek

kengyelekhez, gyerekhámok, gyűrűk esernyőkhöz, hámok állatoknak, hámok szerelvényei, hátizsákok,

hátitáskák, hátizsákok, táskák hegymászóknak, hétköznapi, utcai táskák, hitelkártyatartók [levéltárcák],

irattáskák, aktatáskák (1), irattáskák, aktatáskák (2), kalapdobozok bőrből, kantárak [hámok], kecskebőr,

sevrókerekes bevásárlótáskák, szatyrok, kézitáskák, kézitáska vázak, kikészített bőrök, kompressziós zsákok

csomagokhoz, konferencia mappák, kruponbőrök, kulcstartó tokok, lánchálós erszények, marhabőrök, moleszkin

[bőrutánzat] motorizált, megülhető bőröndök, műbőr, napernyők, névjegykártyatartók, névjegytartók,

kártyatartók, oldalhordozó táskák csecsemők hordozására (1), oldalhordozó táskák csecsemők hordozására (2),

oldalhordozó táskák csecsemők hordozására (3), oldaltáskák, tarisznyák, pénztárcák, levéltárcák, piperetáskák

üresen, poggyász (1), poggyász (2), poggyász (3), poggyászcímke tartók, randsel-ek [japán iskolatáskák],
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rugóburkolatok bőrből, ruhatáskák utazáshoz, satchel táskák , sporttáskák, tornazsákok, strandtáskák,

szerszámtáskák, üresen, szíjak bőrből, táskák, hátizsákok táborozóknak (1), táskák [zacskók, tasakok]

 csomagolásra, bőrből, utazókészletek [bőráruk], útitáskák, zergebőr, nem tisztítási célokra.

 24    Ágyneműk és takarók; ágyszoknyák; ágytakarók; ágyterítők, ágytakarók; ágyterítők papírból;

ajtófüggönyök; állatbőrutánzat szövetek; anyagok fehérneműkhöz; arctörlő kendők textilből; asztali futók

textilből; asztalterítők, nem papírból (1); asztalterítők, nem papírból (2); baba hálózsákok; babatörlőkendők;

barhent, pamutszövet; bársony; bélésanyagok lábbelikhez; bélések [szövetek]; biliárdposztó; bivakzsákok,

melyek hálózsákok fedésére szolgálnak; brokátok; bútorhuzatok; bútorhuzatok műanyagból; bútorhuzatok

textilből; bútorszövetek, kárpitok; címkék textilből; damaszt [szövet]; daróc, abaposztó [szövet]; dunyhák,

paplanok; előrajzolt anyagok [hímzéshez]; eszpartó szövetek; flanel [szövet]; függönyelkötők textilből;

függönyök; függönyök textilből vagy műanyagból; fürdőkesztyűk; fürdőszobai vászonneműk, a ruházat

kivételével; géz [fátyolszövet]; gumis szövet nem irodai használatra; gyapjúszőnyeg; hálózsákok; hálózsákok

babáknak; hálózsákok [bélések]; hócsalán szövetek; jersey [szövet]; kalapbélések textilből, bevarrt; kanavász

[szabóvászon]; kenderszövetek (1); kenderszövetek (2); kenderszövetek (3); kézimunka anyagok [gobelin anyag,

keresztszemes anyag]; kötött szövetek; krepon; krepp [szövet]; lenszövetek; lepedők; lobogók textilből vagy

műanyagból; lószőrvászon [zsákvászon]; marabu [szövet]; matrachuzatok; melegen ragasztható tapadó szövetek;

mintás vászon; muszlin; műanyagok [textil pótanyagai]; műselyem szövetek; nemez, filc; nem szőtt textíliák;

nyomdai alátétek szövetanyagból; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon, karton,

kalikó (1); pamutvászon, karton, kalikó (2); párnahuzatok, vánkoshuzatok (1); párnahuzatok, vánkoshuzatok (2);

párnahuzatok, vánkoshuzatok (3); párnahuzatok vászonból, ciha; pikniktakarók; poháralátétek textilből;

pohártörlő ruhák; posztó, kártolt gyapjúszövet; rácsvédő gyerekágyakba [ágyneműhuzatok]; rugalmas [elasztikus]

szövetek; sajtruha, sajtvászon; selyemszövet; selyemszövetek nyomdai sablonokhoz; skót gyapjúszövet;

sminkeltávolító kendők; szemfedők, leplek; szitaszövet; szövetek (1); szövetek (2); szövetek (3); szövetek(4);

szövetek hőlégballonokhoz [gázt át nem eresztő szövetek]; szúnyoghálók; taft [szövet]; takarók kisállatok

számára; tányéralátétek textilből (1); tányéralátétek textilből (2); textilanyagok lábbelikhez; textil falidíszek;

textilszalvéták; textil szűrőanyagok; törölközők; tüll; úti takarók, plédek; üvegszálas szövetek textilipari

felhasználásra; vásznak; vászon, kanavász falikárpithoz vagy hímzéshez; vászon matrachuzatok; viaszosvászon

asztalterítők; WC-fedél huzatok textilből; zászlófüzérek textilből vagy műanyagból; zászlók textilből vagy

műanyagból; zefír [szövet]; zuhanyfüggönyök textilből vagy műanyagból; zsebkendők textilanyagokból;

 zseníliaszövet.

 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, fűzősbakancsok, 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), leggingnadrágok,

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,

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),
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strandcipők, strandruházat, szandálok, szoknyák, szőrmebéléses kabátok, tornacipők, tornaruházat, trikó

 [alsónemű], kombiné, trikók, turbánok, úszósapkák, zoknik, zuhanyzó sapkák.

 ( 210 ) M 21 02060

 ( 220 ) 2021.05.23.

 ( 731 )  GAZO FITNESS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Újfehértó (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GAZOFITNESS

 ( 511 )   20    Súlyzóállványok; tárolóállványok súlyzókhoz.

 28    Kétkezes súlyzók [súlyemeléshez]; súlyzó rudak [súlyemeléshez]; súlyzó rudak súlyemeléshez; súlyzók;

súlyzók [súlyemeléshez]; súlyzótartó állványok; tárcsás súlyzók súlyemeléshez; beltéri fitnesz készülékek; fitnesz

gépek; csigák edzéshez; edzőpadok; edző felszerelések sportoláshoz; padok sportoláshoz; sportcikkek; súlyokkal

felszerelt gépek testedzéshez; sportfelszerelés; tornapadok; torna- és sporttermékek; tornaeszközök; testedző

 berendezések; testedző eszközök.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: súlyzóállványok; tárolóállványok súlyzókhoz; kétkezes súlyzók [súlyemeléshez]; súlyzó rudak

[súlyemeléshez]; súlyzó rudak súlyemeléshez; súlyzók; súlyzók [súlyemeléshez]; súlyzótartó állványok; tárcsás

súlyzók súlyemeléshez; beltéri fitnesz készülékek; fitnesz gépek; csigák edzéshez; edzőpadok; edző felszerelések

sportoláshoz; padok sportoláshoz; sportcikkek; súlyokkal felszerelt gépek testedzéshez; sportfelszerelés;

 tornapadok; torna- és sporttermékek; tornaeszközök; testedző berendezések; testedző eszközök.

 ( 210 ) M 21 02065

 ( 220 ) 2021.05.25.

 ( 731 )  Rapid Total Clean Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztítószerek, tisztító és illatosító készítmények, tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek, maró

 tisztítószerek, takarításhoz használt vegyszerek.

 ( 210 ) M 21 02067

 ( 220 ) 2021.05.25.

 ( 731 )  MANTEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ajka (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   22    Hullaszállító zsákok; testek elhamvasztás előtti tárolására használt zsákok.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: hullaszállító zsákok, testek elhamvasztás előtti tárolására használt zsákok, biológiai úton lebomló

 hullaszállító zsákok, testek elhamvasztás előtti tárolására használt biológiai úton lebomló zsákok.

 ( 210 ) M 21 02071

 ( 220 ) 2021.05.25.

 ( 731 )  Scudy Kft., Érd (HU)
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 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 21 02072

 ( 220 ) 2021.05.25.

 ( 731 )  Fógel Adrián, Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Informatikai berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; informatikai berendezésekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel

kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; nagykereskedelmi

szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel

kapcsolatban; telekommunikációs termék kiskereskedelme; számítógépes periféria nagykereskedelme;

számítógépes periféria kiskereskedelme; audiovizuális berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; audiovizuális berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus,

híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme; elektronikus, híradás-technikai berendezés, és

 alkatrészei kiskereskedelme.

 ( 210 ) M 21 02073

 ( 220 ) 2021.05.25.

 ( 731 )  Szép Krisztina Katalin, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Wéber Helga, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátás.

 ( 210 ) M 21 02075

 ( 220 ) 2021.05.25.

 ( 731 )  Hankook Tire & Technology Co., Ltd., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjárműkerekek; kerékpárkerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjárműkerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);
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futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 210 ) M 21 02078

 ( 220 ) 2021.05.25.

 ( 731 )  Tving Co., Ltd., Mapo-gu, Seoul (KR)

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

 ( 541 ) TVING

 ( 511 )  38    Előfizetéses televíziós műsorszórási szolgáltatások; műsorszórás; igény szerinti adat-, audio-, video-, játék-

és multimédia tartalom továbbítási szolgáltatások; digitális média streaming szolgáltatások; digitális

médiatartalom streaming szolgáltatások mások számára; hozzáférés biztosítása mobil internetes portálokhoz;

szöveges üzenetek és videók továbbítása mobileszközökön keresztül; video streaming szolgáltatások; üzenetek

elektronikus továbbítása vásárlási információs szolgáltatás céljából; online chat szobák biztosítása; műholdas

adási és televíziós műsorszórási szolgáltatások; kábeles műsorszórási szolgáltatások; film- és televíziós

szolgáltatások sugárzása mobil kommunikációs hálózatokon keresztül; internetes műsorszolgáltatások; hozzáférés

biztosítása digitális zenei oldalakhoz az interneten; vizuális tartalom továbbítása az interneten keresztül;

műsorszórás az interneten keresztül; televíziós programok sugárzása igény szerinti (on-demand) és megtekintés

alapján fizetendő (pay-per-view) televíziós szolgáltatásokkal; igény szerinti videó műsorszórás; hozzáférés

biztosítása internetes portálhoz, amely igény szerinti (on-demand) video programokat tartalmaz; kábeltelevíziós

programok sugárzása; televíziós programok továbbítása; televíziós műsorszórás; multimédiás tartalom

továbbítása kommunikációs hálózatokon keresztül; telekommunikációs gépek és készülékek bérbeadása;

 műsorszóró berendezések kölcsönzése; set-top boxok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 21 02079

 ( 220 ) 2021.05.25.

 ( 731 )  dr. Váradi Éva, Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; coaching gazdasági és menedzselési témákban; coaching [tréning]; képzési vagy oktatási

szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; oktatási szolgáltatások coaching formájában;

pénzügyekkel kapcsolatos coaching; politikai beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való

felkészítés és coaching; személyi coaching [képzés]; életmód-tanácsadás (képzés); karrier-tanácsadás [oktatás];

 oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02086

 ( 220 ) 2021.05.26.

 ( 731 )  Kónya Balázs, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások;

 villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; épületek kivitelezése; ipari építkezések kivitelezése.

 42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; weblapok tervezése és kivitelezése; kül- és beltéri tervezési,

kivitelezési szolgáltatások; műszaki jelentések, beszámolók készítése; műszaki, mérnöki felmérések; műszaki

 mérnöki tevékenység; műszaki felmérések végzése; műszaki felmérések.
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 ( 210 ) M 21 02100

 ( 220 ) 2021.05.26.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) EXAB

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 21 02101

 ( 220 ) 2021.05.26.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) XAVABAN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 21 02102

 ( 220 ) 2021.05.26.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) EDOBAN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 21 02111

 ( 220 ) 2021.05.27.

 ( 731 )  Mindig Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Soós Annamária Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Légkoncícionálóberendezések telepítése, javítása és karbantartása; fűtőberendezések telepítése, javítása és

 karbantartása; fagyasztókészülékek telepítése, javítása és karbantartása.

 ( 210 ) M 21 02112

 ( 220 ) 2021.05.27.

 ( 731 )  Matheisz Dorottya, Vecsés (HU)

 ( 740 )  dr. Hadnagy József, Budapest

 ( 541 ) THE PEACH BODY

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching [tréning]; csoportos

edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési, sportolási létesítmények foglalása; edzési

utasítások és felszerelés biztosítása; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; edzőfelszerelések biztosítása;

edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások; egészség- és

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

egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; élő sportesemények lebonyolítása; erőnlét-kondicionáló edzések

lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos

képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények

biztosítása; fitneszklub szolgáltatások; fitneszoktatás, útmutatás; fitneszórák vezetése; fitnesztanácsadás;

fitneszedzési szolgáltatások; fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; fizikai edzettséggel

kapcsolatos oktatás; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fizikai erőnléti oktatás; formában

tartó sporttevékenységek oktatása, fitneszoktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos

szolgáltatások; információnyújtás sporttevékenységekhez; köredzések tartása; sport- és szabadidős
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tevékenységek; sport edzőtábori szolgáltatások; sportklub szolgáltatások; sportedzői tevékenység;

sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények

közvetítése honlapokon keresztül; sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sportklubok

rendezvényeinek irányítása; sportoktatás; sportoktatás/edzés; sportlétesítmények üzemeltetése; sportoktatás, edzés

és irányítás; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; sportolók képzése; sportolókkal kapcsolatos

információnyújtás; sportpark szolgáltatások; sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények szervezésével

kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények, versenyek és

sportbajnokságok szervezése; sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sportszolgáltatások;

sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás;

sporttevékenységek; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek oktatása;

sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások;

sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek és sportesemények megszervezése; sportversenyek

és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése, rendezése és

lebonyolítása; súlyzós edzés oktatása; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; szabadidős és

képzési szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitneszedzés]; személyi edzői szolgáltatások; szórakoztató

sportszolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások sportesemények formájában; testedző órák; testedző

létesítmények biztosítása; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedzéssel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzéshez

szükséges eszközök biztosítása; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; testnevelés; testnevelési

oktatás; testnevelési szolgáltatások; sportfelszerelések és -eszközök bérbeadása; szabadidős létesítmények

 üzemeltetése.

 ( 210 ) M 21 02113

 ( 220 ) 2021.05.27.

 ( 731 )  Jadran - Galenski Laboratorij d.d., Rijeka (HR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VIZORED

 ( 511 )  3    Illatszer készítmények; kozmetikai szerek, testápolási cikkek.

5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra, diétás termékek; diétás ételkiegészítők, diétás készítmények,

gyógyszerészeti termékek; gyógyszerek, gyógyászati készítmények, gyógyszerészeti készítmények, gyógyászati

 célra szánt higiéniai termékek, gombaölőszerek (fungicidek).

 ( 210 ) M 21 02114

 ( 220 ) 2021.05.27.

 ( 731 )  Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.

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

 ( 210 ) M 21 02115

 ( 220 ) 2021.05.27.

 ( 731 )  Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Emmerich am Rhein (DE)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
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 ( 541 ) Katjes Wunderland

 ( 511 )   30    Cukorkák, nevezetesen gyümölcsös gumicukrok és édesgyökér cukorkák.

 ( 210 ) M 21 02116

 ( 220 ) 2021.05.27.

 ( 731 )  Health Invest Vagyonkezelő és Befektetési Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők; gyógyhatású termékek; vitaminkészítmények; gyógynövény kivonatok; gyógyteák;

gyógycukor; gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

 ásványi élelmiszer-kiegészítők.

 ( 210 ) M 21 02118

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Szakmai Vizsgaközpont, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

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

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;

mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási

létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs

és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni

kívánó felhasználók számára; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok és workshopok

 (képzés) szervezése és lebonyolítása.

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás.

 ( 210 ) M 21 02120

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Firgun Magyar Zsidó Kulturális Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Emese, Budapest

 ( 541 ) Firgun

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

 ( 210 ) M 21 02121

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Primo Water Holdings UK Limited, Haydock, St. Helens (GB)

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

 ( 511 )   32    Ivóvíz.

 ( 210 ) M 21 02127

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Csuforné Somodi Anita, Noszvaj (HU)

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

 ( 541 ) CSUFOR

 ( 511 )  29    Dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; lekvárok [citrusfélékből];

 gyümölcslekvárok.

  33    Pálinka.

 ( 210 ) M 21 02129

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Belánszky-Vingler Viktória, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; teák; torta; sütemények; golyócska formájú sütemények; golyócska formájú édességek; cukormentes

édességek; édességszeletek; trüffelek [édesség]; csokoládé édességek; édességek, nyalánkságok; sütemények,

 cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); cukrászáru; cukrászsütemények.

  43    Kávéház; kávéházak; kávézói szolgáltatások; kávéházi szolgáltatás; éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02131

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Dr. Takács-Tóth Diána, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Arc- és testápoló folyadékok; arcápoló folyadék; arcápoló permet; folyékony szappan; kéztisztító; kéztisztító

készítmények; olajok testápolási, higiéniai célokra; szappanok és gélek; test- és arcápoló olajok; testápolási

cikkek; testápolási és szépségápolási készítmények; testápoló gélek; testápolók; kozmetikai arcápoló

készítmények; hámlasztó radírok kozmetikai célokra; tisztítókészítményekkel átitatott babatörlőkendők; kézápoló

folyadékok; kézápoló tejek; kézápoló zselék; hámlasztóradírok kézápoláshoz; kézápoló folyadék (nem

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

(nem gyógyhatású -); izzadásgátló dezodorok; golyós dezodorok; testápoló dezodorok; dezodorok és

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

készítmények; körömápoló kozmetikumok; körömápoló olaj; sampon; hajöblítők [samponok, kondicionálók];

kondicionáló balzsam; készítmények borotválkozáshoz; borotválkozó balzsam; borotválkozás utáni balzsam;

borotválkozás előtti készítmények; borotválkozás utáni készítmények; folyadékok borotválkozáshoz,

borotvakrémek; borotválkozáshoz használt habok; borotválkozó stiftek, stickek [készítmények]; szakállolaj;

szakállápoló készítmények; szakállápoló oldatok, folyadékok; nem gyógyhatású ajakápoló készítmények;

parfümök és illatanyagok; illóolajok; illóolajok légfrissítőkhöz; illóolajok aromaterápiás használatra; illóolajok
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háztartási használatra; masszázsolajak; masszázsolajok és -tejek; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati

 célokra.

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

arc- és testápoló folyadékok; arcápoló folyadék; arcápoló permet; folyékony szappan; kéztisztító; kéztisztító

készítmények; olajok testápolási, higiéniai célokra; szappanok és gélek; test- és arcápoló olajok; testápolási

cikkek; testápolási és szépségápolási készítmények; testápoló gélek; testápolók; kozmetikai arcápoló

készítmények; hámlasztó radírok kozmetikai célokra; tisztítókészítményekkel átitatott babatörlőkendők; kézápoló

folyadékok; kézápoló tejek; kézápoló zselék; hámlasztóradírok kézápoláshoz; kézápoló folyadék (nem

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

(nem gyógyhatású -); izzadásgátló dezodorok; golyós dezodorok; testápoló dezodorok; dezodorok és

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

készítmények; körömápoló kozmetikumok; körömápoló olaj; sampon; hajöblítők [samponok, kondicionálók];

kondicionáló balzsam; készítmények borotválkozáshoz; borotválkozó balzsam; borotválkozás utáni balzsam;

borotválkozás előtti készítmények; borotválkozás utáni készítmények; folyadékok borotválkozáshoz,

borotvakrémek; borotválkozáshoz használt habok; borotválkozó stiftek, stickek [készítmények]; szakállolaj;

szakállápoló készítmények; szakállápoló oldatok, folyadékok; nem gyógyhatású ajakápoló készítmények;

parfümök és illatanyagok; illóolajok; illóolajok légfrissítőkhöz; illóolajok aromaterápiás használatra; illóolajok

háztartási használatra; masszázsolajak; masszázsolajok és -tejek; masszázszselék, gélek, nem gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 21 02133

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Deák Regina 25%, Budakalász (HU)

 Deák Gyula 50%, Budakalász (HU)

 ifj. Deák Gyula 25%, Budakalász (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; kávéitalok; kávékeverékek; kávékivonatok; kávékapszulák; kávékoncentrátumok; csokoládés kávé;

őrölt kávé; koffeinmentes kávé; instant kávé; kávé, pörköletlen; ízesített kávék; pörköletlen kávék; szemes kávék;

pörkölt kávébab; tejes kávéitalok; kávé kifőtt formában; kávé őrölt formában; kávé alapú töltelékek; kávé alapú

italok; előkészített kávés italok; kávéból készült italok; cukorral bevont kávészemek; fogyasztásra kész kávé és

 kávé alapú italok; kávé alapú jeges italok; kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy italokban].

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

kávé; kávéitalok: kávékeverékek; kávékivonatok; kávékapszulák; kávékoncentrátumok; csokoládés kávé; őrölt

kávé; koffeinmentes kávé; instant kávé; kávé, pörköletlen; ízesített kávék; pörköletlen kávék; szemes kávék;

pörkölt kávébab; tejes kávéitalok; kávé kifőtt formában; kávé őrölt formában; kávé alapú töltelékek; kávé alapú

italok; előkészített kávés italok; kávéból készült italok; cukorral bevont kávészemek; fogyasztásra kész kávé és

 kávé alapú italok; kávé alapú jeges italok; kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy italokban].

 ( 210 ) M 21 02135

 ( 220 ) 2021.05.28.
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 ( 731 )  Oravecz Anna, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  27    Kis méretű szőnyegek; nem a teljes padlófelületet lefedő szőnyegek; szőnyegek, pokrócok, lábtörlők;

 szőnyegek [textil].

 28    Fejlesztő játékok kisgyermekeknek; filcből készült fejlesztő játékok kisgyermekeknek; játékszerek;

játékkészletek; játékszerek, játékok és játéktárgyak; kirakós játék; szövet játékok; manipulatív játékok;

játékszerek gyermekeknek; manipulatív logikai játékok; manipulatív logikai kirakók, puzzle-k; puzzlék, kirakós

 játékok; manipulatív rejtvények, fejtörők, kirakós játékok.

 ( 210 ) M 21 02161

 ( 220 ) 2021.05.30.

 ( 731 )  Muraközy Péter, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Matók Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 21 02164

 ( 220 ) 2021.05.31.

 ( 731 )  Sabján Annamária, Balatonfüred (HU)

 Galla Viktória, Budapest (HU)

 Dr. Berecz Tímea, Budapest (HU)

 Tóth Viktória, Budapest (HU)

 ( 740 )  Berecz Tímea Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; búvárbemutatók

szervezése; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; halász- és horgászversenyek szervezése

és lebonyolítása; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos szemináriumok szervezése; jachtversenyek szervezése;

játékok szervezése, rendezése; játékok szervezése és lebonyolítása; játékok szervezése; játékok, vetélkedők és

versenyek rendezése; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési

célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú kiállítások,

bemutatók szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása;

képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel

kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kiállítási szolgáltatások

szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra;
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konferenciaszervezés; kulturális célú bemutatók szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások

tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú

kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási

vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatással kapcsolatos

szemináriumok szervezése; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási

célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatási célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;

szolgáltatások vetélkedők szervezéséhez; szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztató vetélkedők szervezése;

találkozók szervezése és lebonyolítása; találkozók és konferenciák szervezése; teljesítményt elismerő díjkiosztó

ünnepségek szervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; versenyek szervezése; versenyek

szervezése az interneten; versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás

vagy szórakoztatás]; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése; vetélkedők lebonyolítása; vetélkedők

rendezése (szórakoztatás); workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; edzési, sportolási

létesítmények foglalása; gyorsasági versenyek szervezése; hajóversenyek szervezése; hajóversenyek szervezése,

rendezése és lebonyolítása; időmérés sporteseményeken; játékvezetés sportversenyeken; információnyújtás

sporttevékenységekhez; közösségi sportrendezvények szervezése; létesítmények biztosítása sporteseményekhez;

létesítmények biztosítása sportklubok részére; létesítmények rendelkezésre bocsátása sportrendezvényekhez,

sport- és atlétikai versenyekhez és díjátadókhoz; sportklub szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek;

sportbírói szolgáltatások, sportbíróskodás; sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és

sportversenyek szervezése; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; sporteseményekkel kapcsolatos

fogadás [handicap fogadás]; sporthivatali tevékenység; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények

lefoglalása; sportlétesítmények működtetése; sportoktatás/edzés; sportoktatási szolgáltatások; sportrendezvények

szervezésével kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése;

sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sportszolgáltatások; sportszolgáltatások biztosítása;

sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos

szórakoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek;

sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok;

sporttevékenységek oktatása; sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek és

sporttevékenységek szervezése; sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; szórakoztató

sportszolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások sportesemények formájában; testnevelés; testnevelési oktatás;

tornák szervezése; tornabemutatók szervezése; versenyinformációs szolgáltatások; versenyek, versenysorozatok

szervezése; versenyszervezés; versenyzéssel kapcsolatos információnyújtás; vitorláshajó-versenyek szervezése;

helyfoglalás szórakoztató eseményekre; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális

rendezvényekhez; jegybeszerzési szolgáltatások sportrendezvényekhez; jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások

oktatási, szórakoztató és sporttevékenységekhez, illetve -rendezvényekhez; jegyfoglalási szolgáltatások

 sportrendezvényekre.

 ( 210 ) M 21 02171

 ( 220 ) 2021.05.31.

 ( 731 )  Korcsok Ádám, Budapest (HU)

 ( 541 ) Tokajiris

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, pezsgők, ízesített borok, bor alapú italok.

 ( 210 ) M 21 02178

 ( 220 ) 2021.05.31.

 ( 731 )  Dr. Tomasovszky Edit, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Róbert Gábor, Budapest

 ( 541 ) FEASTFOX

 ( 511 )  35    Üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; online rendelési szolgáltatások; online rendelési
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 szolgáltatások az éttermi elvitel és házhoz szállítás területén.

 42    Honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai

szolgáltatások]; internetes keresőmotorok biztosítása; különleges keresési lehetőségekkel ellátott internetes

keresőmotorok biztosítása; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon

 keresztül.

  43    Éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02192

 ( 220 ) 2021.06.01.

 ( 731 )  Bedeco Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) VitaCorp

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

 ( 210 ) M 21 02194

 ( 220 ) 2021.06.01.

 ( 731 )  BSF Systems Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Aszalai Sándor, Hódmezővásárhely

 ( 541 ) Grinsect

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

 műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; élő állatok;

 táplálékok és italok állatoknak.

 ( 210 ) M 21 02195

 ( 220 ) 2021.06.02.

 ( 731 )  Gulyás Barbara, Mezőnyárád (HU)

 ( 541 ) Zafko

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 21 02196

 ( 220 ) 2021.06.02.

 ( 731 )  Gulyás Barbara, Mezőnyárád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 21 02201

 ( 220 ) 2021.06.02.

 ( 731 )  Vályi-Nagy Ibolya, Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás, szakmai képzés; mentálhigiénés képzés szervezése.

 ( 210 ) M 21 02202

 ( 220 ) 2021.06.02.

 ( 731 )  Berek Szőlőbirtok Kft., Csávoly (HU)

 ( 740 )  Zele Tamás, Baja
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 ( 541 ) Bella Vita

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

 ( 210 ) M 21 02203

 ( 220 ) 2021.06.02.

 ( 731 )  CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr Baráth Edina, Budapest

 ( 541 ) CIB Bank #szerethető bankolás

 ( 511 )   36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02204

 ( 220 ) 2021.06.02.

 ( 731 )  SZBVAS Kft., Csorna (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 02205

 ( 220 ) 2021.06.02.

 ( 731 )  Palota Nails Kft., Várpalota (HU)

 ( 740 )  dr. Miklós Márton, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Épített köröm tipek formázására szolgáló por; fedőlakkok, körömlakkvédő rétegek [top coat]; körömalapozó

lakkok, rétegek [kozmetikai]; körömcsillám; köröm-kondicionálók; körömkrémek; körömágybőr-puhítók;

körömalapozók [kozmetikai cikkek]; körömápoló készítmények; körömápoló kozmetikai készítmények;

körömápoló kozmetikumok; körömdíszítő matricák; körömerősítő készítmények, szerek; körömerősítő ragasztók;

körömerősítő szerek, oldatok; körömerősítők; körömerősítők [kozmetikumok]; körömfestő tollak; körömgél,

körömzselé; körömjavító készítmények; körömkeményítők; körömlakk-alapozók; körömlakk készítmények;

körömlakk lemosó; körömlakklemosó készítmények; körömlakklemosó tollak; körömlakklemosók

[kozmetikumok]; körömlakkok; körömlakkok kozmetikai célokra; körömmatricák; körömszínező por;

körömvilágosítók; kozmetikai körömszárító készítmények; bőr-, szem- és körömápoló készítmények; körömágy

kondicionálók; körömágykrémek; körömágybőr-eltávolítók; ajakbalzsam [nem gyógyhatású]; ajakbalzsam,

szőlőzsír; ajakbevonók (nem gyógyhatású); ajakkenőcsök, ajakbalzsamok; ajakkondicionálók; ajakkrémek;

ajakvédők [kozmetikai]; ajakvédők (nem gyógyhatású); napblokkoló ajakírok [kozmetikumok]; nem gyógyhatású

ajakápoló készítmények; haj kezelésére szolgáló kondicionálók; hajhidratáló kondicionálók; hajöblítők

[samponok, kondicionálók]; kondicionáló balzsam; kondicionáló krémek; kondicionáló samponok;

kondicionálóspray-k a fejbőr ápolására; borotválkozás utáni hidratálókrém; hidratáló készítmények [kozmetikai

szerek]; hidratáló koncentrátumok [kozmetikai]; hidratálókrémek kozmetikai használatra; hidratáló krémek, tejek

és zselék; hidratáló maszkok; hidratáló testápolók; hidratáló testápolók [kozmetikai]; hidratáló zselék, gélek

[kozmetikai]; hidratálók [kozmetikumok]; hidratálókrémek; kozmetikai hidratálók; napozás utáni hidratálók; nem

gyógyhatású hidratálók; bőrhidratáló maszkok; kozmetikai maszkok; pórusösszehúzó maszkcsomagok

kozmetikai alkalmazásra; tisztító maszkok; arc és test maszkok/pakolások; arctisztító maszkok; fogtisztító

 folyadékok, oldatok; fogtisztító por; fogtisztító szerek és szájvizek.

 ( 210 ) M 21 02206

 ( 220 ) 2021.06.03.
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 ( 731 )  André-Illés Alexandra Marie Agathe, Montélimar (FR)

 ( 740 )  Winkler és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 21 02223

 ( 220 ) 2021.06.03.

 ( 731 )  Zabos Gergely, Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  dr. Alexa Péter, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; cipők; fejfedők.

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

 ( 210 ) M 21 02226

 ( 220 ) 2021.06.03.

 ( 731 )  Borsafa Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Szalai Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Tiason

 ( 511 )   37    Orvosi műszerek sterilizálása.

  42    Orvosi kutatás; orvosi kutatási szolgáltatások.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; diétás és táplálkozási tanácsadás;

egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; fizioterápia,

fizikoterápia; kiropraktika; kiropraktikai szolgáltatás; kiropraktikával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások;

klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; masszázs; masszázs szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi laboratóriumok

által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; orvosi rendelők; orvosi kezelési

szolgáltatások; orvosi képalkotó szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; orvosi tanácsadás

fogyatékkal élők számára; szépségszalonok; plasztikai sebészet; kozmetikai és plasztikai sebészet; pszichológus

 [szolgáltatások]; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02235

 ( 220 ) 2021.06.04.

 ( 731 )  KÉSZ Holding ZRt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Marton Pál, Budapest

 ( 541 ) MSC - Modern Steel Construction

 ( 511 )  7    Ipari robotok; ipari robotok fémek formázására.

  40    Acél építőelemek egyedi gyártása; acélvágás.

 ( 210 ) M 21 02244
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 ( 220 ) 2021.06.07.

 ( 731 )  Drechsler Zalán, Budapest (HU)

 ( 541 ) Z42Soft

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 02246

 ( 220 ) 2021.06.07.

 ( 731 )  FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FIONA FInacont ONline Administration

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

 ( 210 ) M 21 02247

 ( 220 ) 2021.06.07.

 ( 731 )  ATLANTIC Beruházási, Ingatlan Fejlesztési, Építési és Szervezési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sárdy, Szalántai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 02251

 ( 220 ) 2021.06.07.

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

 ( 740 )  Piros Ádám, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 02253

 ( 220 ) 2021.06.08.

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék, blokkok
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[papíráruk], bónok, utalványok, borítékok [papíráruk], fényképek [nyomtatott], folyóiratok, hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók [papíráru], írólap, írópapír; ívek [papíráruk];

kártyák; katalógusok, képek, képeslapok, levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék,

brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; naptárak; noteszok (1); papír; portrék, arcképek; poszterek; sablonok

 [papíráruk]; színező könyvek; szórólapok; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógépes

fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; célzott marketing; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy

reklámcélokra; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; keresőmotor-optimalizálás

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

médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós

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

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1);

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés; termékminták, áruminták terjesztése; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil

meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési

 tanácsadás.

 38    Távközlési szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési

szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok

fórumai [chatszobák]; mobiltelefonos kommunikáció; podcastok átvitele; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése

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

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési

rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; fotóriportok készítése;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok

működtetése; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tördelési szolgáltatások,

 nem hirdetési célokra; videorögzítés; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; zenei produkciók.

 ( 210 ) M 21 02254

 ( 220 ) 2021.06.08.

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

[papíráruk], bónok, utalványok, borítékok [papíráruk], fényképek [nyomtatott], folyóiratok, hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók [papíráru], írólap, írópapír; ívek [papíráruk];
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kártyák; katalógusok, képek, képeslapok, levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék,

brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; naptárak; noteszok (1); papír; portrék, arcképek; poszterek; sablonok

 [papíráruk]; színező könyvek; szórólapok; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógépes

fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; célzott marketing; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy

reklámcélokra; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; keresőmotor-optimalizálás

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

médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós

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

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1);

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés; termékminták, áruminták terjesztése; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil

meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési

 tanácsadás.

 38    Távközlési szolgáltatások digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési

szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok

fórumai [chatszobák]; mobiltelefonos kommunikáció; podcastok átvitele; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése

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

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési

rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; fotóriportok készítése;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok

működtetése; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tördelési szolgáltatások,

 nem hirdetési célokra; videorögzítés; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; zenei produkciók.

 ( 210 ) M 21 02259

 ( 220 ) 2021.06.08.

 ( 731 )  AA MEDIA Kft., Kerepes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, kereskedelmi tevékenység.

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

 ( 210 ) M 21 02260

 ( 220 ) 2021.06.08.
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 ( 731 )  Khan Zulkarnain Saer, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 02261

 ( 220 ) 2021.06.08.

 ( 731 )  Rajczi Norbert, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi szolgáltatások; kockázati tőkével kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi finanszírozás, vállalat

indításához szükséges finanszírozás és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások, továbbá vállalatok felfuttatásához

 szükséges finanszírozás.

 ( 210 ) M 21 02270

 ( 220 ) 2021.06.09.

 ( 731 )  Novomed Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

 berendezések.

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

 ( 210 ) M 21 02272

 ( 220 ) 2021.06.09.

 ( 731 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

 37    Gépkocsik karbantartása és javítása; járművek olajozása; gépkocsik tisztítása és polírozása; gépkocsik

 mosása; gépkocsik rozsdamentesítése, festése; gumiabroncsok szerelése, javítása; járműjavító műhelyek.

  40    Anyagmegmunkálás: kőolaj feldolgozás.

 ( 210 ) M 21 02274

 ( 220 ) 2021.06.09.

 ( 731 )  Terbe Krisztina, Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  Pelyhe Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.
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 ( 210 ) M 21 02277

 ( 220 ) 2021.06.09.

 ( 731 )  Takács Dániel, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 02290

 ( 220 ) 2021.06.10.

 ( 731 )  MATE MATE ASIA PTE. LTD., Singapore (SG)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Energiaitalok; limonádék; alkoholmentes italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; alkoholmentes teaízű italok;

alkoholmentes gyümölcsitalok; üdítőitalok; sörök; alkoholmentes italok mate ízesítéssel; szénsavas víz;

 alkoholmentes szénsavas italok.

 35    Reklám és marketing; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos

szolgáltatások; import-export ügynökségi szolgáltatások; kiszervezett szolgáltatások árubeszerzés

megszervezéséhez mások részére; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

 értékesítési promóciós szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások.

 36    Biztosítási ügynökség; virtuális valuták pénzügyi átváltása; valutaváltás, pénzváltás; virtuálisvaluta-átutalási

szolgáltatások biztosítása globális számítógépes hálózaton keresztül on-line közösség tagjai részére; pénzügyi

tervezés és befektetési tanácsadás szolgáltatás; online valós idejű valutakereskedés; pénzügyi tanácsadási és

konzultációs szolgáltatások; értékutalványok kibocsátása; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési

 szolgáltatások); valutaátutalási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02291

 ( 220 ) 2021.06.10.

 ( 731 )  WEM-GAMMA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 21 02293

 ( 220 ) 2021.06.10.

 ( 731 )  MATE MATE ASIA PTE. LTD., Singapore (SG)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  32    Energiaitalok; limonádék; alkoholmentes italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; alkoholmentes teaízű italok;

alkoholmentes gyümölcsitalok; üdítőitalok; sörök; alkoholmentes italok mate ízesítéssel; szénsavas víz;

 alkoholmentes szénsavas italok.

 35    Reklám és marketing; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos

szolgáltatások; import-export ügynökségi szolgáltatások; kiszervezett szolgáltatások árubeszerzés

megszervezéséhez mások részére; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

 értékesítési promóciós szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások.

 36    Biztosítási ügynökség; virtuális valuták pénzügyi átváltása; valutaváltás, pénzváltás; virtuálisvaluta-átutalási

szolgáltatások biztosítása globális számítógépes hálózaton keresztül on-line közösség tagjai részére; pénzügyi

tervezés és befektetési tanácsadás szolgáltatás; online valós idejű valutakereskedés; pénzügyi tanácsadási és

konzultációs szolgáltatások; értékutalványok kibocsátása; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési

 szolgáltatások); valutaátutalási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02295

 ( 220 ) 2021.06.09.

 ( 731 )  Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) NHP Zöld Otthon Program

 ( 511 )  36    Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek; bankügyletek lebonyolítása, finanszírozási szolgáltatások,

jelzálogbank, kölcsön (finanszírozás), pénzügyek intézése építőipari projektekhez, pénzügyi értékbecslés

(biztosítás, bankügyletek, ingatlan), részletfizetési hitelnyújtás; pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi

 információk nyújtása weboldalon keresztül, online banki szolgáltatások, elektronikus úton történő tranzakciók.

 ( 210 ) M 21 02297

 ( 220 ) 2021.06.10.

 ( 731 )  Horváth Péter, Ganna (HU)

 ( 740 )  Rácz és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dolixír

 ( 511 )  5    Természetgyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 21 02300

 ( 220 ) 2021.06.10.

 ( 731 )  Rakun Kft., Veszprém (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; vendéglátással kapcsolatos, többször használatos eszközök, tányérok, edények, evőeszközök,

 étel tárolására alkalmas dobozok.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; vendéglátással,
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 ételszállítással kapcsolatos edények, eszközök kis- és nagykereskedelme, internetes forgalmazása.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; ételek szállítására alkalmas edények bérbeadása;

 evőeszközök, edények bérbeadása; italtárolásra alkalmas edények, poharak bérbeadása.

 ( 210 ) M 21 02336

 ( 220 ) 2021.06.14.

 ( 731 )  Mádi Furmint Korlátolt Felelősségű Társaság, Mád (HU)

 ( 740 )  Zsámboki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Acanthopanax bor [ogapiju]; alacsony alkoholtartalmú bor; alkoholos borok; amontillado; asztali borok; bor

alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; csendes borok; desszertborok; édes borok; égetett szeszes ital alapú

aperitifek; eperbor; eredet-megjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; feketemálna bor [bokbunjaju];

forralt bor; forralt borok; főzőbor; ginzeng és kínafakéreg kivonatait tartalmazó édes japán szőlőborok;

gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; hagyományos koreai rizsbor [makgeoli];

lőre, csiger; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok;

sangría; sárga rizsbor; szederbor; szeszezett borok; szőlőbor; természetes habzóborok; vermutok; vörös

 habzóborok; vörösbor.

 ( 210 ) M 21 02339

 ( 220 ) 2021.06.11.

 ( 731 )  Support Services Group Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Benyhe Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) People Technology Solutions

 ( 511 )  35    Reklám és marketing szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és

segítségnyújtási szolgáltatások; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing; üzleti

marketing szolgáltatások; marketing szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; kiszervezési szolgáltatások

szolgáltatási szerződések mások részére történő intézése formájában; kiszervezési szolgáltatások az üzleti

tevékenységek területén; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti adminisztráció; üzleti

adminisztrációval kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; kereskedelmi és

üzleti információk nyújtása; kereskedelmi információk szolgáltatása; értékesítési adminisztráció; bérszámfejtés;

bérszámfejtés előkészítése; bérszámfejtés, fizetési jegyzékek elkészítése; adatfeldolgozási szolgáltatások a

bérszámfejtés terén; könyvelés; könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; könyveléssel kapcsolatos konzultáció

és információnyújtás; számviteli, könyvelési szolgáltatások; számlákkal kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés];

üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; telefonon vagy

számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; megrendelések felvételéhez kapcsolódó

adminisztrációs szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; értékesítési promóciós

szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti konzultációs és tanácsadási

szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; könyveléssel

kapcsolatos szaktanácsadói és tájékoztató szolgáltatások; kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó vállalat az

 ügyfélkapcsolat-kezelés területén.

 ( 210 ) M 21 02342

 ( 220 ) 2021.06.11.

 ( 731 )  Support Services Group Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Benyhe Hajnalka, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám és marketing szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és

segítségnyújtási szolgáltatások; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing; üzleti

marketing szolgáltatások; marketing szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; kiszervezési szolgáltatások az

üzleti tevékenységek területén; kiszervezési szolgáltatások szolgáltatási szerződések mások részére történő

intézése formájában; üzleti menedzsment; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti konzultációs és tanácsadási

szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; kereskedelmi és üzleti

információk nyújtása; kereskedelmi információk szolgáltatása; üzleti adminisztráció; üzleti adminisztráció és

menedzsment; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; üzleti adminisztrációval kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; értékesítési adminisztráció; bérszámfejtés; bérszámfejtés előkészítése; bérszámfejtés, fizetési

jegyzékek elkészítése; adatfeldolgozási szolgáltatások a bérszámfejtés terén; könyvelés; könyveléshez kapcsolódó

üzleti tanácsadás; könyveléssel kapcsolatos konzultáció és információnyújtás; könyveléssel kapcsolatos

szaktanácsadói és tájékoztató szolgáltatások; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; számlákkal kapcsolatos

tájékoztatás [könyvelés]; számviteli, könyvelési szolgáltatások; üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; telefonon vagy számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; megrendelések

felvételéhez kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások;

értékesítési promóciós szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés; kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó vállalat az

 ügyfélkapcsolat-kezelés területén.

 ( 210 ) M 21 02344

 ( 220 ) 2021.06.12.

 ( 731 )  WEM-GAMMA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 21 02345

 ( 220 ) 2021.06.12.

 ( 731 )  WEM-GAMMA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 21 02346

 ( 220 ) 2021.06.12.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 15. szám, 2021.08.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2030



 ( 731 )  Bradák Péter, Szigetszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 210 ) M 21 02347

 ( 220 ) 2021.06.11.

 ( 731 )  Hallgass Hazait Nonprofit Kft., Verőce (HU)

 ( 740 )  Ágoston Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; elektronikus

kiadványszerkesztés; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása

(képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; nem letölthető filmek

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nyereményjátékok működtetése; rádió- és televízióműsorok

készítése; rádiós szórakoztatás; show-műsorok készítése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

 szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 21 02350

 ( 220 ) 2021.06.11.

 ( 731 )  Csányi Karin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth T. Zsolt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukorbevonatú édességek; csokoládéval bevont szeletek; cukorkák; cukorkák [édességek]; drazsék [nem

gyógyhatású cukorkák]; édességek [cukorkafélék]; édességek [cukorkák]; gumicukorkák; nyalókák; töltött

 csokoládé.

 ( 210 ) M 21 02353

 ( 220 ) 2021.06.14.

 ( 731 )  Méry Zoltán, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  16    Cukrászati termékekhez zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; csomagolópapír; fóliák és

tasakok csomagoláshoz; papír csomagoló anyagok kenyér és különböző pékárukhoz; papírzacskók;

csomagolóanyagok papírból vagy műanyagból kenyér, pékáruk, bejglik, toastkenyerek, kalácsok, gluténmentes,

 laktózmentes toastkenyerek, hotdog kiflik, panírmorzsák csomagolására.

 35    Kenyér-, pékáruk-, cukrászati- és különböző lisztek felhasználásával készült termékek kereskedelmi

ügyleteinek bonyolítása; termékbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása; reklám- és marketing

tevékenységek; célzott marketingtevékenységek; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; kenyér-,

 pékáruk-, cukrászati- és különböző lisztek felhasználásával készült termékek online kereskedeleme.

 39    Áruk csomagolása és kiszállítása; fuvarozás, áruszállítás; szállítási, logisztikai szolgáltatások;

 futárszolgáltató szolgáltatási tevékenységek.

 ( 210 ) M 21 02354

 ( 220 ) 2021.06.14.

 ( 731 )  dr. Yaro A. Cletus, Budapest (HU)

 ( 541 ) DYNAMIX

 ( 511 )  5    Étrendkiegészítő emberek számára.

 ( 210 ) M 21 02364

 ( 220 ) 2021.06.14.

 ( 731 )  Support Services Group Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Benyhe Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám és marketing szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és

segítségnyújtási szolgáltatások; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing; üzleti

marketing szolgáltatások; marketing szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; kiszervezési szolgáltatások az

üzleti tevékenységek területén; kiszervezési szolgáltatások szolgáltatási szerződések mások részére történő

intézése formájában; üzleti menedzsment; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti konzultációs és tanácsadási
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szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; kereskedelmi és üzleti

információk nyújtása; kereskedelmi információk szolgáltatása; üzleti adminisztráció; üzleti adminisztráció és

menedzsment; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; értékesítési adminisztráció; üzleti adminisztrációval

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; bérszámfejtés; bérszámfejtés előkészítése; bérszámfejtés, fizetési

jegyzékek elkészítése; adatfeldolgozási szolgáltatások a bérszámfejtés terén; könyvelés; könyveléshez kapcsolódó

üzleti tanácsadás; könyveléssel kapcsolatos konzultáció és információnyújtás; könyvvitel, könyvelés,

könyvvizsgálat; számlákkal kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; számviteli, könyvelési szolgáltatások; telefonon vagy számítógépen leadott megrendelések

adminisztratív feldolgozása; megrendelések felvételéhez kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások; reklámozás

és értékesítési promóciós szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés;

 kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó vállalat az ügyfélkapcsolat-kezelés területén.

 ( 210 ) M 21 02365

 ( 220 ) 2021.06.14.

 ( 731 )  Support Services Group Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Benyhe Hajnalka, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám és marketing szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és

segítségnyújtási szolgáltatások; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing; üzleti

marketing szolgáltatások; marketing szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; kiszervezési szolgáltatások az

üzleti tevékenységek területén; kiszervezési szolgáltatások szolgáltatási szerződések mások részére történő

intézése formájában; üzleti menedzsment; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti konzultációs és tanácsadási

szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; kereskedelmi és üzleti

információk nyújtása; kereskedelmi információk szolgáltatása; üzleti adminisztráció; értékesítési adminisztráció;

üzleti adminisztrációs szolgáltatások; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti adminisztrációval kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; bérszámfejtés; bérszámfejtés előkészítése; bérszámfejtés, fizetési jegyzékek

elkészítése; adatfeldolgozási szolgáltatások a bérszámfejtés terén; könyvelés; könyveléshez kapcsolódó üzleti

tanácsadás; könyveléssel kapcsolatos konzultáció és információnyújtás; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat;

számlákkal kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; számviteli, könyvelési szolgáltatások; üzleti könyveléssel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; könyveléssel kapcsolatos szaktanácsadói és tájékoztató szolgáltatások;

telefonon vagy számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; megrendelések felvételéhez

kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; értékesítési

promóciós szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés; kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó vállalat az

 ügyfélkapcsolat-kezelés területén.

 ( 210 ) M 21 02368

 ( 220 ) 2021.06.14.

 ( 731 )  Smart Trade Applications Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Gordon Ákos, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Digitális megoldásokat nyújtó [DSP] szoftverek; felhő alapú szerverszoftverek.

 35    Engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja;

értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése, működtetése és felügyelete; értékesítési és promóciós

ösztönzőprogramok adminisztrációja; értékesítési promóció privilégiumokkal járó felhasználói kártyák terjesztése

révén; értékesítési promóciós ösztönző programok adminisztrációja; fogyasztói hűség- és ösztönzőprogramok

adminisztrációja; gyűjthető bélyeges hűségprogramok adminisztrációja; harmadik fél termékeinek és

szolgáltatásainak népszerűsítése értékesítések adminisztrációja és promóciós ösztönző sémák útján, amelyek
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kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak; hűségprogramok adminisztrációja; hűség- és ösztönző

programok működtetése; hűségprogramokon keresztül nyújtott értékesítési promóciók; vásárlói hűségprogramok

szervezése, működtetése és felügyelete; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy

reklámcélokra; vásárlói hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vásárlói klub szolgáltatások

 kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele.

  42    Az e-kereskedelem területén használt szoftverekre vonatkozó tanácsadó szolgáltatás.

 ( 210 ) M 21 02371

 ( 220 ) 2021.06.15.

 ( 731 )  Mizsér Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

 megbízásából.

  41    Akadémiák (oktatás); coaching (tréning); know-how átadása (képzés); mentorálás; szakmai átképzés.

 ( 210 ) M 21 02373

 ( 220 ) 2021.06.15.

 ( 731 )  ÉMSZ, Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsége, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok.

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

 ( 210 ) M 21 02377

 ( 220 ) 2021.06.15.

 ( 731 )  Floyd & Harris IT Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) SKELLIT

 ( 511 ) 9    Rögzítő egység mobil komputerekhez, tabletekhez, mobiltelefonokhoz és okostelefonokhoz; rögzítő és

tartóegység mobil elektronikus készülékekhez, amiket ruházaton és felszerelésen használnak; elektronikus

dokkolók; dokkolóktabletekhez és mobiltelefonokhoz; dokkolók okostelefonokhoz; tartók mobiltelefonokhoz és

tabletekhez; adatbusz interfész egységek tabletekhez és okostelefonokhoz; perifériák számítógépekhez és egyéb

 okos készülékekhez; csatlakozó konnektorok mobil elektronikus készülékekhez, tabletekhez ésokostelefonokhoz.

 ( 210 ) M 21 02385

 ( 220 ) 2021.06.15.

 ( 731 )  Kölcsényi Csaba, Tihany (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Elektronikus, híradás-technikai berendezések és ezek alkatrészeivel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; elektronikus háztartási cikkekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások;

világítóberendezésekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; villamos háztartási készülékekkel
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kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; telekommunikációs termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatgatások; egyéb irodagépekkel és berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

 számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme.

 ( 210 ) M 21 02386

 ( 220 ) 2021.06.15.

 ( 731 )  Support Services Group Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Benyhe Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám és marketing szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és

segítségnyújtási szolgáltatások; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing; üzleti

marketing-szolgáltatások; marketing szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; kiszervezési szolgáltatások az

üzleti tevékenységek területén; kiszervezési szolgáltatások szolgáltatási szerződések mások részére történő

intézése formájában; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti menedzsment; üzleti adminisztrációs

tanácsadás; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; üzleti adminisztrációval kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy

tájékoztatás; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi információk szolgáltatása; üzleti

adminisztráció; értékesítési adminisztráció; bérszámfejtés; adatfeldolgozási szolgáltatások a bérszámfejtés terén;

bérszámfejtés előkészítése; bérszámfejtés, fizetési jegyzékek elkészítése; könyvelés; könyveléshez kapcsolódó

üzleti tanácsadás; könyveléssel kapcsolatos konzultáció és információnyújtás; számlákkal kapcsolatos

tájékoztatás [könyvelés]; számviteli, könyvelési szolgáltatások; könyveléssel kapcsolatos szaktanácsadói és

tájékoztató szolgáltatások; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; telefonon vagy számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; megrendelések

felvételéhez kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások;

értékesítési promóciós szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés; kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó vállalat az

 ügyfélkapcsolat-kezelés területén.

 ( 210 ) M 21 02387

 ( 220 ) 2021.06.16.

 ( 731 )  POLYMOBIL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Mohács (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Fruzsina, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Elektromos kerékpárok; elektromos rásegítéses kerékpárok [pedelec]; kerékpárok; motoros kerékpárok;

kerekek kerékpárokhoz; első villák kerékpárokhoz; fékek kerékpárokhoz; fékkarok kerékpárokhoz; hajtásláncok

kerékpárokhoz; kormányok [kerékpárok részei]; láncok kerékpárokhoz; nyergek kerékpárokhoz vagy

motorkerékpárokhoz; sebességváltók kerékpárokhoz; ülések kerékpárokhoz; vázak kétkerekű gépjárművekhez;

vázak motorkerékpárokhoz; pedálok motorkerékpárokhoz; egyensúlyozós elektromos rollerek; egyensúlyozós

 egykerekű elektromos rollerek; mopedek; elektromos járművek.

 ( 210 ) M 21 02389

 ( 220 ) 2021.06.16.

 ( 731 )  LEMAN-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) TEJMADÁR

 ( 511 )   30    Madártej.

 43    Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; étel és ital

catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering
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szolgáltatások kiállítóhelyek számára; mobil catering szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások;

 bankettszolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; étel- és italkészítés.

 ( 210 ) M 21 02390

 ( 220 ) 2021.06.16.

 ( 731 )  Energiaválasztó Kft., Pécs (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Napelemes rendszerek; napelemek; hordozható napelempanelek villamos energia generálásához; napelemek

villamosenergia-termeléshez; elektromos áram vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek;

elektromos áram tárolására szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram vezetésére szolgáló

berendezések készülékek és kábelek; fényelektromos készülékek elektromosság termeléséhez; háztartási

 napelemek; napelemcellák.

  42    Energetikai vizsgálat; energetikai tanúsítvány készítése.

 ( 210 ) M 21 02394

 ( 220 ) 2021.06.16.

 ( 731 )  Korkut Ziya, Fót (HU)

 Bakir Mehmet Selim, Budapest (HU)

 Ertunc Erdal, Budapest (HU)

 Karabiyik Mehmet, Fót (HU)

 Aslan Bilal, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás; étel- és italellátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02395

 ( 220 ) 2021.06.16.

 ( 731 )  Veres Tamás, Perbál (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Sportcikkek és felszerelések; vadász és halász felszerelések; horgászzsinórok; horgászvillantók; horgász

 horgok; horgászhevederek.

  41    Horgász versenyek; sport és kulturális tevékenységek; horgászoktatás; horgász felszerelés biztosítása.

 ( 210 ) M 21 02398

 ( 220 ) 2021.06.16.

 ( 731 )  Trimetto Kft., Múcsony (HU)

 ( 740 )  Dr. Czél György, Miskolci Egyetem, Miskolc-Egyetemváros

  ( 546 )
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 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 ( 210 ) M 21 02399

 ( 220 ) 2021.06.16.

 ( 731 )  Dalia Szandra, Isaszeg (HU)

 ( 541 ) Szimat Suli

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

 ( 210 ) M 21 02400

 ( 220 ) 2021.06.16.

 ( 731 )  Viador Átrium Stúdió Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VIADOR

 ( 511 )  37    Építési projektmenedzsment-szolgáltatások; építés; építésfelügyelet; lakóingatlan-építés; házbővítések

építése; tetők építése; építési menedzsment; válaszfalak építése; építési szolgáltatások; galériák építése;

szellőzőaknák építése; épületrészek építése; házak építése; épületek építése; épületalapok építése; sportpályák

építése; szennyvízrendszerek építése; üzletek építése; konyhák építése; magánlakások építése; ingatlanfejlesztési

szolgáltatások [építés]; lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; helyszínek előkészítése [építés];

építési területek elegyengetése; irodák, irodaházak építése; kereskedelmi ingatlanok építése; építési területek

szintezése; beltéri válaszfalak építése; építési munka felügyelete; építési tárgyú információk; ingatlanépítés

[ingatlanvagyon építése]; épületek építése megrendelésre; házak építése megrendelésre; lakások építése

megrendelésre; egyedi épületek építése; építési tanácsadó szolgáltatások; többszintes autóparkolók építése; építési

munkálatok javítása; nyilvános létesítmények építése; ipari ingatlanok építése; kereskedelmi épületek építése;

többlakásos épületek építése; építészeti alkotások restaurálása; építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet;

építésfelügyelettel kapcsolatos konzultáció; építési állványzatok, munka- és építési platformok bérbeadása; építés,

építkezés és bontás; szálláshelyek belső kialakítása [építés]; általános építési vállalkozói szolgáltatások;

mélyépítési projektek építési felügyelete; építési tárgyú információk biztosítása; építési szolgáltatások; épület

javítás; árnyékolórácsok, zajvédő falak, kerítések építése; vásári standok és üzletek építése; gyártó- és ipari

épületek építése; helyszíni projektirányítás épületek építésével kapcsolatban; épületek építésével kapcsolatos

online információszolgáltatás; épületek építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos

 információszolgáltatás; épületek és más szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 42    Mérnöki projektmenedzsment-szolgáltatások; belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti szolgáltatások;

belsőépítészeti tervezések; üzletek belsőépítészeti kialakítása; kereskedelmi belsőépítészeti tervezés;

belsőépítészeti tervezési szolgáltatások kiskereskedőknek; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás;

belsőépítészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások boltok számára; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások

butikok számára; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; mérnöki kutatás;

mérnöki projekttanulmányok; mérnöki tervezés; mérnöki munkák; mérnöki és számítógépes mérnöki

szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások, munkák; műszaki mérnöki tevékenység; mérnöki megvalósíthatósági

tanulmányok; mérnöki felmérések lebonyolítása; mérnöki tanácsadó szolgáltatások; műszaki, mérnöki

felmérések; technológiai mérnöki elemzés; mérnöki jelentések készítése; mérnöki tervezési szolgáltatások;

mérnöki építési rendszerek tervezése; mérnöki munkák tervezése árvízvédelemhez; mérnöki tervezés és

konzultáció; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; építészeti és mérnöki szolgáltatások; tanácsadási

szolgáltatások mérnöki tervezéssel kapcsolatban; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; mérnöki

kutatás technológiai területeken; mérnöki becslések technológiai területeken; szerkezetelemzéssel kapcsolatos

mérnöki szolgáltatások; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; elektronikus

rendszerek tervezéséhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; ipari mérnöki tevékenységgel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia területén; műszaki projekttervezés a
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mérnöki tevékenység területén; műszaki felmérések; építésfelügyeleti szolgáltatások [felmérés]; hibás

szerkezetek felmérése; műszaki felmérések végzése; műszaki felmérések készítése; energetikai vizsgálat;

tanúsítás [minőségellenőrzés]; mások által nyújtott szolgáltatások tesztelése, elemzése és értékelése tanúsítási

célokra; termékek minőségellenőrzése tanúsítási célokra; tesztelési szolgáltatások minőség vagy szabványok

tanúsításához; műszaki projekttanulmányok készítése építési projektekhez; építészeti projekt irányítása; építési

 projektek fejlesztése.

 ( 210 ) M 21 02422

 ( 220 ) 2021.06.17.

 ( 731 )  INTERCOM Bratislava s.r.o., Bratislava (SK)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Álló mosdócsaptelepek; automatikus csapok; bidécsapok; bidék; bidés WC-csészék; csapok; csapok,

csaptelepek; csapok csővezetékekhez; csapok, kifolyócsapok; csapok szaniter berendezésekhez; csapok

[vízcsapok]; csapok [vízcsapok] csövekhez; csapok vízellátó berendezésekhez; csapok vízszolgáltatáshoz; csapok

vízvezetékekhez; csaptelep levegőztetők; csaptelepek [vízcsapok]; csővégek csővezetékekhez; egészségügyi

készülékek és berendezések; egészségügyi [szaniter] berendezések részét képező vízcsapok; egykaros csapok

mosogatókhoz; falak zuhanykabinokhoz; falicsapok [vízvezeték szerelvények]; falra szerelt kifolyócsövek

mosogatókhoz; falra szerelt kifolyócsövek kézmosókhoz; falra szerelt kifolyócsövek bidékhez; falra szerelt

kifolyócsövek fürdőkádakhoz; falra szerelt különálló mosdók; fej feletti zuhanyrózsák; felszerelések

mosdóhelyiségekhez; fémdugók mosdókagylókhoz; fémdugók zuhanyzókhoz; fertőtlenítő-adagolók toalettekhez;

fertőtlenítőszer-adagolók mosdókhoz; fertőtlenítőszer-adagolók toalettekhez, WC-khez; fogantyúk, nyitókarok

csaptelephez; fürdőkabinok; fürdőkád felszerelések; fürdőkád-fülkék; fürdőkádak; fürdőkádak túlfolyói;

fürdőkádak vízvezeték rendszerének részét képező hajlékony csövek; fürdőszoba felszerelések egészségügyi

célokra [szaniteráruk]; fürdőszoba-felszerelések vízellátási célokra; fürdőszoba szerelvények; fürdőszobai

berendezések; fürdőszobai csapok; fürdőszobai melegítők; fürdőszobai mosdók; fürdőszobai mosdókagylók;

fürdőszobai mosdókagylók [szaniterberendezések részei]; fürdőszobai vízvezeték szerelvények; fűtőkészülékek

zuhanyfürdőkhöz; fűtött törölközősínek; fűtött törölközőszárító sínek; fúvókák forróvizes pezsgőfürdőkhöz; gépi

hajtású szaniterberendezések; gyermekbiztos védőfedelek fürdőkád lefolyókhoz; hajlékony fém gégecsövek

[szaniterberendezésekhez]; hidroterápiás kádak; higiéniai WC-ülőke lefedők; hordozható bidék; hordozható

épületekbe beépíthető WC-k; hordozható vizeldék szabadtéri tevékenységekhez; hordozható zuhanyok;

kádkifolyók; kádlefolyócsövek; kádak ülőfürdőkhöz; kádpanelek; kádparavánok; kádszerelvények víz

szabályozására, ellenőrzésére; keverő csaptelepek [vízcsapok]; keverő csaptelepek vízvezetékekhez;

keverőszelepek zuhanyokhoz; keverőcsapos zuhanyok; keverős zuhanyok; keverőszelepek, mint

szaniterberendezések részei; keverőszelepek [vízcsapok]; keverőszelepek [vízcsapok] mosogatókhoz;

keverőszelepek [vízcsapok] mosdókhoz; kézi tusolófejek zuhanyzókhoz; kézi zuhanyfejek; kézi zuhanyok;

kifolyócsövek [vízvezetékszerelvények]; lefolyó szerelvények fürdőkádhoz; lefolyó szerelvények mosdókhoz;

lefolyó szerelvények szaniterárukhoz; lefolyócsövek szaniter berendezésekhez; lefolyószűrők [vízvezeték

szerelvények]; levegőztetők vízcsapokhoz [csővezeték-szerelvények]; lezáró elemek, zsilipek

[szaniterkészülékek]; masszázskád berendezések; mobil [hordozható] szaniterberendezések; mosdócsapok;

mosdók, mosdókagylók; mosdókagyló dugók; mosdószekrények mint kézmosók; mosdótálak

[szaniterberendezések részei]; mosogató, mosdó egységek; mosogatók vízvezeték rendszerének részét képező

hajlékony csövek; működtető karok WC-k víztartályaihoz; öblítőberendezések; öblítőkarok [szaniterberendezések

részei]; piszoárok [szaniter berendezések részei]; piszoárfertőtlenítő egységek; piszoárok; szabályozó szelepek

kádakhoz [vízvezetékszerelvények]; szabályozószelepek zuhanyzókhoz [vízvezetékszerelvények]; szaniter

berendezések; szaniter lefolyószerelvények bidékhez; szaniter lefolyószerelvények fürdőkádakhoz; szaniter

lefolyószerelvények zuhanyokhoz; szaniter lefolyószerelvények mosdótálakhoz; szaniter szerelvények;

szaniteráruk; szelepek [csapok], mint szaniter berendezések részei; szelepek, mint szaniter berendezések részei;
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szerelvények bidékhez; szerelvények egészségügyi célokra [szaniterberendezések]; szerelvények

masszázskádakhoz; szerelvények mosdókagylókhoz; szerelvények vízelvezetéshez; szűrők zuhanytálcákhoz;

toalettek [WC-k]; törölköző melegítők; ülőfürdők; ülőfürdőkádak; vécécsészék beépített bidé fúvókával; vécék;

vécék beépített víztartállyal; vécék mosási funkciókkal; vécék sterilizálási funkciókkal; vécékagylók;

vécékagylók gyermekeknek; vécéöblítő fogantyúk; vécétartályok; vécéülőkék; vécéülőkék gyerekeknek;

vízáramlást szabályozó csapok; vízcsapok; vízforralók, autogejzírek és fürdőszobai melegítők; vízhőmérséklet

kézi szabályozására szolgáló keverőcsapok; vízöblítő készülékek WC-khez; vízöblítéses vécék; vízszabályozó

szelepek vízcsapokhoz; vízszolgáltató berendezések egészségügyi célokra; vízszolgáltató berendezések részét

képező mosdók; víztakarékos csaptelepek; víztakarékos vécék; víztakarékos zuhanyfejek; vízvezetékcsövek

egészségügyi berendezésekhez [szaniterberendezésekhez]; vízvezetékekhez való keverőcsapok; WC-csészék;

WC-k beépített zuhannyal; WC-k, vécék; WC-kagylók; WC-tartály úszógolyók; WC-tartályok; WC-tartályok

mint szaniterberendezések; WC-tetők; WC-ülőkék; WC-vízöblítő tartályok; zuhany-egységek;

zuhanyberendezések; zuhanyberendezések, -készülékek; zuhanyberendezések részét képező szabályozott,

irányított keverő csaptelepek; zuhanyfejek; zuhanycsapok; zuhanycsövek; zuhanyfülkék; zuhanyfülkék

vízvezeték rendszerének részét képező hajlékony csövek; zuhanyfürdő-szerelvények; zuhanykádak; zuhanyok;

zuhanyozók; zuhanypanelek; zuhanyrózsák; zuhanyszerelvények; zuhanytálcák; zuhanyzók készlet formájában

történő árusításra; fémdugók fürdőkádakhoz; ventilátorok hőcserélőkhöz; szobai ventilátorok; szellőztető

ventilátorok; háztartási szellőzőberendezések részét képző elektromos ventilátorok; elektromos ventilátorok

 [háztartási célokra]; elektromos meghajtású ventilátorok szellőztetési célokra.

 20    Babafürdető ülőkék; faliszekrények (törülköző) [bútor]; fürdetőszékek; fürdőszobaszekrények;

fürdőszobabútorok; fürdőszobai berendezések bútorok formájában; fürdőszobai székek; fürdőszobai szekrények;

fürdőszobai tükrök; fürdőszobaszekrények; hordozható fürdőülések csecsemőknek, fürdőkádakhoz;

mosdókagylóval egybeépített fürdőszobaszekrények; mosdószekrények; mosdóval egybeépített

fürdőszobaszekrények; műanyag fürdőszobabútorok; papírtörölköző-adagolók [rögzített, nem fémből];

törölközőállványok [bútor]; törülközőadagolók, rögzített, nem fémből; ülések babakádakba; WC-szekrények;

zuhanyülőkék; fogasok [bútorok]; fogasok, vállfák ruhákhoz; kabátakasztók, fogasok; kabátfogasok;

kabátfogasok [állványok]; kalapfogasok, kalapakasztók nem fém anyagokból; kampók, fogasok ruhaakasztó

rúdhoz, nem fémből; nem fém kabátakasztók; ruhaakasztók [állványok] nem fémből; ruhaakasztók [falra

szerelhető kampók] nem fémből; ruhaállványok [bútorok]; borotválkozó tükrök; falitükrök; falra rögzíthető

tükörcsempék; keretes forgatható állótükrök; kézitükrök; kézitükrök [piperetükrök]; kézitükrök [toaletthez];

öltözőszekrény-tükrök; tükrök [bútor]; nem fémből készült kapaszkodórudak fürdőkádakhoz; nem fémből készült

 kapaszkodók fürdőkádakhoz.

 21    Fürdőszobai vödrök; kefék kádakhoz; mosdószivacsok, szivacsok mosakodáshoz; toaletteszközök;

toalettkefék, WC-kefék; vécé- és fürdőszobatisztító eszközök; vécékefék; vécépumpák; WC-kefe tartók; adagolók

arcápoló kendőkhöz; adagolók testlemosó készítményekhez; arctisztító szivacsok; fali szappantartók; fürdőkefék;

kozmetikai polcok; papírtörlő-adagolók [kivéve rögzítettek]; samponadagolók; szappanadagolók;

szappandobozok; szappantartók; szivacstartók; tárolók, tartók kozmetikumoknak; tartók testlemosó szerekhez;

tartók WC kellékekhez; tusfürdő adagolók; tusfürdő tartó polcok; tusfürdő tartók; adagolók kozmetikumokhoz;

adagolók test- és szépségápoló szerekhez; adagolók WC-papír tárolására [kivéve rögzítettek]; dobozok

papírtörülközők adagolására; egészségügyipapír-adagolók; egészségügyipapír-tartók, vécépapírtartók;

fémdobozok papírtörülközők adagolására; folyékonyszappan-adagolók; folyékonyszappan-tartók; fürdőszobai

mosdókagylók [tartályok]; fürdőszobai pohártartó; kézmosó szappan tartók; kézmosó szappant tartó polcok;

kézmosószappan-adagolók; kozmetikai tárolóedények; nem rögzített kéztörlő-adagolók; papírtörölköző adagoló;

sampontartók; sminkszivacstartók; toalettpapír-adagolók; toalettpapír-tartók; törölközőállványok;

törölközőtartók; törölközőtartó gyűrűk; törölközőtartók; törölközőtartók és törölközőtartó-gyűrűk;

törülközőkosarak; vattagolyó adagolók; vattapamacs-tartók; vécépapír-tartók; vécépapírtartó-állvány;

vécépapírtartók; fogkefe- és fogkrémtartók; fogkefetartók/tokok; fogkefetartók; állítható magasságú, plafonra

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 15. szám, 2021.08.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2039



szerelhető ruhaszárító állványok; falra szerelt ruhaszárító állványok; ruhaszárító állványok; ruhaszárító állványok

 [nem fűtött]; ruhaszárítók, ruhaszárító állványok; speciális ruhákhoz tervezett ruhaszárító állványok; pohártartók.

 ( 210 ) M 21 02424

 ( 220 ) 2021.06.18.

 ( 731 )  Molnár Dóra, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TornaDóra

 ( 511 )  41    Egészségklubok és tornatermek szolgáltatásai; szórakoztatás tornabemutatók formájában; tornaoktatás;

tornabemutatók szervezése; tornák szervezése; tornarendezvények szervezése; tornatanítás; tornatanítás nyújtása;

tornatermek működtetése; tornatermek rendelkezésre bocsátása; tornatermi létesítmények biztosítása; tornával

 kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; tornaórák tartása.

 ( 210 ) M 21 02425

 ( 220 ) 2021.06.18.

 ( 731 )  Molnár Dóra, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségklubok és tornatermek szolgáltatásai; szórakoztatás tornabemutatók formájában; tornaoktatás;

tornabemutatók szervezése; tornák szervezése; tornarendezvények szervezése; tornatanítás; tornatanítás nyújtása;

tornatermek működtetése; tornatermek rendelkezésre bocsátása; tornatermi létesítmények biztosítása; tornával

 kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; tornaórák tartása.

 ( 210 ) M 21 02426

 ( 220 ) 2021.06.18.

 ( 731 )  NLC Tanácsadói Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; ásvány- és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

 alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 21 02427

 ( 220 ) 2021.06.18.

 ( 731 )  UPL CORPORATION LIMITED, Port Louis (MU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HUSKY

 ( 511 ) 5    Gyomirtó szerek (herbicidek); rovarirtó szerek (pesticidek); rovarirtó szerek (inszekticidek); gombaölő szerek

(fungicidek); féregirtók (vermicidek); rágcsálóirtók; gyomirtók (weedicidek); a gyomok irtására és férgek

 elpusztítására szolgáló készítmények.

 ( 210 ) M 21 02430
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 ( 220 ) 2021.06.18.

 ( 731 )  Hidvégi Otília, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Lábápolási készítmények (nem gyógyhatású-).

  44    Lábápolás; lábápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02519

 ( 220 ) 2021.06.23.

 ( 731 )  Garbár Tamás, Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Optikai cikkek; optikai lencsék; optikai lencsék napszemüvegekhez; optikai üveg; optikai szűrők

képernyőkhöz; optikai üvegek; prizmák [optika]; prizmák optikai célokra; szemüvegek [optika]; felírt

szemüvegek; fém és műanyag kombinációjából készült szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek;

keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; látásjavító szemüvegek; lencse nélküli szemüvegkeretek; lencsék

szemüvegekhez; lencsék szemüvegekhez, szemüveglencsék; műanyagból készült szemüvegkeretek; orrtámaszok

szemüvegekhez; polarizációs szemüvegek; pótlencsék szemüvegekhez; szemüveg; szemüveg alkatrészek;

szemüveg- és napszemüvegtokok; szemüveg-lencsék; szemüveg-, napszemüvegtokok; szemüveg tasakok;

szemüvegek; szemüvegek lencséi; szemüvegkeretek; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból;

szemüvegkeretek fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; szemüveglencsék; szemüvegpántok; szemüvegre

csíptethető napszemüvegek; szemüvegszárak; szemüvegtartók, szemüvegtartó állványok; szemüvegtokok;

szemüveglencse-védők; szemüvegzsinórok; szilikon orrpárnák szemüvegekhez; színvakságot korrigáló

szemüvegek; szemüvegtokok gyermekszemüvegekhez; visszaverődésgátló bevonattal ellátott szemüvegek;

kontaktlencse tárolók, tartók; kontaktlencsék; színezett kontaktlencsék; napszemüvegek; divatos napszemüvegek;

 napszemüveg lencsék; receptre felírt napszemüvegek; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék.

 ( 210 ) M 21 02520

 ( 220 ) 2021.06.23.

 ( 731 )  Creaticon d.o.o., Zágráb (HR)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Arckrémek kozmetikai használatra; nem gyógyszeres arcápoló készítmények; kozmetikumok arcra;

 valamennyi felsorolt áru nem gyógyszeres, nem gyógyszerészeti.

 ( 210 ) M 21 02521

 ( 220 ) 2021.06.24.

 ( 731 )  KISLAKI BORMANUFAKTÚRA Kft., Balatonboglár (Szőlőskislak) (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

  35    Borok kis- és nagykereskedelme; csemegeárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
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 41    Borkóstolás (oktatási szolgáltatások); borkóstolás (szórakoztatási szolgáltatások); borkóstolási események

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

 43    Alkoholos italok felszolgálása; bárok; bisztró (büfé) szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások

(italok biztosítása); borozói szolgáltatások; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások; vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; hagyományos

étkezéssel kapcsolatos szolgáltatások, falusi turizmus; időleges szállásadás; esküvői fogadások szervezése

 (helyszínek); szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása, szervezése.

 ( 210 ) M 21 02524

 ( 220 ) 2021.06.24.

 ( 731 )  ESTREA Termelő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszerek; illatszercikkek; bőrápoló kozmetikai szerek; bőrápoló kozmetikumok; funkcionális

kozmetikumok; kozmetikumok; kozmetikai szerek; kozmetikai krémek és tejek; kozmetikai készítmények hajra

és fejbőrre; kozmetikai készítmények fürdéshez és zuhanyozáshoz; hidratálók [kozmetikumok]; hidratáló

készítmények [kozmetikai szerek]; kozmetikumok és kozmetikai készítmények; hajápoló készítmények; hajápoló

készítmények, nem gyógyászati célokra; fogkrémek; szájápolási készítmények [nem gyógyhatású]; hajöblítők

 [samponok, kondicionálók].

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: szappanok, illatszerek, illatszercikkek, bőrápoló kozmetikai szerek, bőrápoló kozmetikumok,

funkcionális kozmetikumok, kozmetikumok, kozmetikai szerek, kozmetikai krémek és tejek, kozmetikai

készítmények hajra és fejbőrre, kozmetikai készítmények fürdéshez és zuhanyozáshoz, hidratálók

[kozmetikumok], hidratáló készítmények [kozmetikai szerek], kozmetikumok és kozmetikai készítmények,

hajápoló készítmények, hajápoló készítmények, nem gyógyászati célokra, fogkrémek, szájápolási készítmények

 [nem gyógyhatású], hajöblítők [samponok, kondicionálók].

 ( 210 ) M 21 02525

 ( 220 ) 2021.06.24.

 ( 731 )  Opsible Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Irodai és üzleti alkalmazások; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; mobil

alkalmazások; számítógépes alkalmazásszoftverek; egészségmonitorozó szoftverek; mesterséges

intelligencia-szoftverek egészségügyi ellátáshoz; számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez;

számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; számítógépes szoftverek

dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek; számítógépes szoftver programok; szoftverek;

 ügyfélkapcsolat-kezelő [CRM] szoftverek.

 35    Üzleti adminisztrációs szolgáltatások az egészségügy területén; magánszemélyek egészségügyi állapotát

 tartalmazó akták és nyilvántartások karbantartása.
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 42    Nem letölthető, online szoftverek biztosítása; számítógépes programok írása orvosi alkalmazásokhoz;

 számítástechnikai szolgáltatások a gyógyszeripar és az egészségügy részére.

 ( 210 ) M 21 02527

 ( 220 ) 2021.06.24.

 ( 731 )  Stonerose Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  37    Építés; építés, építkezés és bontás; építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet; építési menedzsment; építési

munka felügyelete; építkezések felügyelete [irányítás]; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építési

tanácsadó szolgáltatások; építési tárgyú információk biztosítása; építési területek előkészítése; építkezés;

építkezés, magasépítés; építkezési szaktanácsadás; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;

építőipari szolgáltatások; épületállványzatok, munka- és építőplatformok felállítása; épületek és más szerkezetek

építése; épületek és más szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; épületek kivitelezése;

épületek, építmények, szerkezetek lebontása; helyszínek előkészítése [építés]; ingatlanfejlesztési szolgáltatások

[építés]; közművek építése; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; vízvezeték szerelés, gáz és víz

bevezetése; fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; vakolás [vakolási munkák]; burkolás és csempézés; festés és

lakkozás; üvegezés, üvegek, ablakok, rolók beszerelése, karbantartása és javítása; üveg és üvegelemek

 felszerelése; tetőfedőmunkák; ácsmunkák.

 42    Műszaki tanácsadó szolgáltatások; építészeti tervezés; építészeti tervezési szolgáltatások; építőmérnöki

tervezési szolgáltatások; építészeti szolgáltatások; tanácsadás az építészet és építészeti tervezés területén;

konzultációs szolgáltatások az építészeti tervezés területén; építési tervekkel, projektekkel kapcsolatos,

 számítógéppel segített tervezési szolgáltatások; műszaki felügyelet és ellenőrzés.

 ( 210 ) M 21 02528

 ( 220 ) 2021.06.24.

 ( 731 )  GINKO Kertészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Életet viszünk az irodába!

 ( 511 )   19    Falborítások, nem fémből.

 31    Dekorációs moha függő virágkosárba; élő növények és virágok; természetes növényzet díszítéshez;

 virágdekorációk [élő]; virágdekorációk [friss]; virágkompozíciók élővirágból; virágos növények.

 44    Cserepes növények gondozása; épületbelsőkben kialakított virágdekorációk, virágágyak gondozása;

kertészeti eszközök kölcsönzése; kertészeti információnyújtás és tanácsadás; kertészi és kertészeti szolgáltatások;

kertészkedéssel kapcsolatos információk nyújtása; kertgondozás; növényápolási szolgáltatások [kertészeti

szolgáltatások]; növények kölcsönzése; növénytermesztés; növényültetés; növényzettel kapcsolatos információs

 szolgáltatások; tájékoztatás cserepes növények kölcsönzésével kapcsolatban; virágok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 21 02529

 ( 220 ) 2021.06.24.

 ( 731 )  Pongrácz Adrienn, Környe (HU)

 Pongrácz Roland, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi
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szolgáltatások: bevásárló szatyor, táska, bögrék, korsók, ceruzák, hütőmágnesek, írószerek, jegyzettömbök,

 jegyzetfüzetek, kulcstartók, mappák, poharak [ivóedények], pólók, sapkák, táskák, kézitáskák, tollak, törölközők.

 41    Jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; pilates oktatás; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés];

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; sport klub szolgáltatások; sportoktatás/edzés; erősítő és

kondicionáló edzés; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; életmód tanácsadás (képzés); képzési vagy oktatási

szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás; online,

nem letölthető videók biztosítása; online nem letölthető képek biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak

biztosítása; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; multimédia publikációk; nem reklámcélú

szövegek publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus publikációk

biztosítása; könyvek publikálása és kiadása; kiadványok megjelentetése; online kiadványok megjelentetése;

elektronikus kiadványok megjelentetése; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; csoportos

szabadidős tevékenységek rendezése; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sport- és szabadidős

tevékenységek; szabadidős szolgáltatások; képzés és oktatás; sportoláshoz kapcsolódó oktatási és képzési

 szolgáltatások; képzés, tanítás és oktatás biztosítása.

  44    Táplálkozási és étrendi tanácsadás; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 21 02530

 ( 220 ) 2021.06.24.

 ( 731 )  Körmöczi József, Hajós (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészséggel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; képzés és oktatás;

oktatás és tanítás; oktatási szolgáltatások coaching formájában; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; sporttevékenységek oktatása; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; testi egészség

oktatás; testmozgással kapcsolatos oktatás biztosítása; személyiségfejlesztő tréning; tréningek biztosítása;

 coaching [tréning].

 ( 210 ) M 21 02533

 ( 220 ) 2021.06.24.

 ( 731 )  Lesovics Péter, Egerszalók (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gambino

 ( 511 )  9    Napszemüvegek.

  14    Órák és karórák.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

 szolgáltatások: napszemüvegek, órák és karórák.

 ( 210 ) M 21 02539

 ( 220 ) 2021.06.24.

 ( 731 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyászati diagnosztikai tesztcsíkok; tesztcsíkok testfolyadékok paramétereinek mérésére.

9    Mérőberendezések; mérőműszerek; mérőszenzorok; elektromos mérőkészülékek; digitális mérőberendezések;

optikai mérő komponensek; automata mérőműszerek; kutatólaboratóriumi elemzők vér és más testnedvek

mérésére, vizsgálatára és elemzésére; alkatrészek, tartozékok, eldobható küvetták és küvettatartók a fent említett

árukhoz; mikroszkópok gyógyászati használatra; számítógépes hardver; számítógépes szoftverek; számítógépes

szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; interfész szoftverek; applikációs szoftverek; operációs

szoftverek; grafikai szoftverek; kommunikációs szoftverek; mesterségesintelligencia-szoftverek; képfelismerő

szoftverek; számítógépes szoftverek digitális képfeldolgozáshoz; képfeldolgozó berendezések és készülékek;

 távközlési berendezések és műszerek.

 10    Gyógyászati berendezések és készülékek; diagnosztikai berendezések és készülékek gyógyászati

használatra; gyógyászati berendezések és készülékek testfolyadékok tesztelésére vagy elemzésére; gyógyászati

berendezések és készülékek vizeletvizsgálathoz; automata testfolyadék analizátorok orvosi használatra;

vércukorszint-mérő berendezések és készülékek; alkatrészek és tartozékok a fent említett árukhoz, eldobható

 küvetták és küvettatartók gyógyászati és klinikai laboratóriumi használatra.

 ( 210 ) M 21 02542

 ( 220 ) 2021.06.24.

 ( 731 )  Szekér & Haász Bt., Balatonszárszó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Éttermi franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás.

 43    Vendéglátás (élelmezés); vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással

kapcsolatos szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; mobil éttermi

 szolgáltatások; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra.

 ( 210 ) M 21 02558

 ( 220 ) 2021.06.25.

 ( 731 )  T-DOC Service Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) T-DOC

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; diétás és táplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; orvosi szűrővizsgálatok; pszichológus [szolgáltatások]; távgyógyászati

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02559

 ( 220 ) 2021.06.25.

 ( 731 )  T-DOC Service Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  44    Diétás és táplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; klinikák, orvos

rendelők szolgáltatásai; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; pszichológus [szolgáltatások];

 távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02563

 ( 220 ) 2021.06.25.

 ( 731 )  Umenhoffer Dávid, Nagybaracska (HU)

 ( 740 )  dr. Brehlik Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Dzsemek; lekvárok; gyümölcsízek; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; lekvárok [citrusfélékből];

 lekvárok citrusokból; zöldségkrémek; kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek.

 30    Azonnal fogyasztható, instant zabkása; főként gabonaféléket tartalmazó müzlik; gabonafélék meleg

reggelihez; gabonapelyhek; gabonapelyheket és szárított gyümölcsöket tartalmazó ételkeverékek; gyümölcsöket

és rostokat tartalmazó gabonapelyhek; gyümölcsöt tartalmazó gabonapelyhek; kész gabonapelyhek; mézet

tartalmazó gabonapelyhek; mézzel ízesített gabonapelyhek; müzli; müzli desszertek; müzlik; rostokat tartalmazó

gabonapelyhek; zabkásák; búzaalapú müzliszeletek; gabona alapú müzliszeletek; gabonaalapú energiaszeletek;

gabonaszeletek; gabonatermékek szelet formájában; magas protein tartalmú gabonaszeletek; magvak, diófélék és

szárított gyümölcsök keverékét tartalmazó rágcsálnivaló szeletek [édességek]; müzliből készített rágcsálnivalók;

müzliszeletek; lisztből készült tészták; szárított és friss tészták, nudlik, gombócok; tészták és keverékek

tésztákhoz; gluténmentes pékáruk; zöldségkrémek [szószok]; diófélékből készült lisztek; lisztek gluténes

 rizsgombócok készítéséhez; lisztek.

 ( 210 ) M 21 02567

 ( 220 ) 2021.06.25.

 ( 731 )  dr. Éless Tamás, Budapest (HU)

 Éless Tímea, Tállya (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) levegő

 ( 511 )   33    Borok; habzóborok.

 ( 210 ) M 21 02568

 ( 220 ) 2021.06.25.

 ( 731 )  dr. Éless Tamás, Budapest (HU)

 Éless Tímea, Tállya (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) levegő

 ( 511 )   33    Borok; habzóborok.

 ( 210 ) M 21 02569

 ( 220 ) 2021.06.25.

 ( 731 )  dr. Éless Tamás, Budapest (HU)

 Éless Tímea, Tállya (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) tűz
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 ( 511 )   33    Borok; habzóborok.

 ( 210 ) M 21 02570

 ( 220 ) 2021.06.25.

 ( 731 )  dr. Éless Tamás, Budapest (HU)

 Éless Tímea, Tállya (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ötödik elem

 ( 511 )   33    Borok; habzóborok.

 ( 210 ) M 21 02573

 ( 220 ) 2021.06.26.

 ( 731 )  P+P Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyírbogát (HU)

 ( 740 )  Dr. Füri Attila Róbert, Nyíregyháza

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 02574

 ( 220 ) 2021.06.27.

 ( 731 )  FAMIGLIA-NOSTRA Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 ) Felicita Pizzeria

 ( 511 )   41    Vendéglátással kapcsolatos oktatás.

 43    Vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik

számára; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];

 vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; pizzériák.

 ( 210 ) M 21 02596

 ( 220 ) 2021.06.29.

 ( 731 )  BBV Holding Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási és tanítási szolgáltatások; elemi oktatási szolgáltatások; középiskolai oktatási szolgáltatások;

tanfolyamok, képzések szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kiállítások megszervezése oktatási

célokra; konferenciák szervezése és lebonyolítása; előadások szervezése; sportrendezvények szervezése és

lebonyolítása; táboroztatás; elektronikus kiadványszerkesztés; könyvkiadás; filmgyártás; felnőttoktatás;

 mentorálás; tanárok képzése.

 ( 210 ) M 21 02597

 ( 220 ) 2021.06.29.

 ( 731 )  Búzakovász Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Keszthelyi Oszkár, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Pékáruk; bagettek; briós; bucik, zsemlék; élesztős zsemlék; elősütött kenyér; fekete rozskenyér

[pumpernickel]; félkész kenyér; friss kenyerek; fűszerekkel ízesített kenyér; gyümölccsel töltött kenyerek,

pékáru; gyümölcskenyerek; hagymás vagy sajtos kekszek; kekszek [édes vagy sós]; kenyerek és zsemlék;

lekvárral töltött briósok; magvas kenyér; malátás kenyér; mazsolás kenyér; morzsa; pogácsák; pogácsák, fánkok;

szendvicstekercsek [kenyér]; szódás kenyér; teljes kiőrlésű kenyerek; töltött kenyerek; töltött tekercsek;

zabkekszek emberi fogyasztásra; zabos sütemények emberi fogyasztásra; zsemlefélék; zsemlék; zsemlék

étkezéshez; zsemlék [kenyérfélék]; zsemlék, zsömlék; zsemlemorzsa; áfonyás piték; almatorták; apró vajas

kekszek; aprósütemények; aprósütemények, kekszek; briósok; brownie (csokoládés sütemények); csokoládés

kekszek; csokoládés sütemények; csokoládéval bevont sütemények, torták; cukrászsütemények; epres

sütemények; fagyasztott sütemények; fagyasztott tésztalapok; fánkok; friss péksütemények; gyömbéres

aprósütemény; gyömbérkenyér, mézeskalács; gyümölccsel ízesített kekszek, aprósütemények; gyümölcskenyér

szeletek; gyümölcskenyerek, gyümölcsös sütemények; gyümölcsös sütemények; gyümölcsöt tartalmazó

sütemények; mákos péksütemények; mandulás sütemények; muffin; omlós kekszek; plumcake [piskóta];

quiche-ek; reggeli sütemények; sós sütemények; sütemények; tölthető süteménykosárkák; töltött sós

 péksütemények; ananászfánkok; baozi [töltött gőzölt tészta]; melegszendvicsek; perecek.

 ( 210 ) M 21 02600

 ( 220 ) 2021.06.29.

 ( 731 )  ADVENTOR Hotel Kft., Bük (HU)

 ( 740 )  Dr. Rózsa Dániel, Budapest

 ( 541 ) Sirius Hotel

 ( 511 )  35    Szállodai üzletvezetés; szállodák adminisztrálásával és üzletvezetésével kapcsolatos szaktanácsadói

szolgáltatások; szállodák által nyújtott titkársági szolgáltatások; szállodák üzletvezetése; szállodákkal kapcsolatos

hirdetési szolgáltatások; szállodakomplexumok üzleti menedzsmentje; szállodavezetési szolgáltatások; digitális

reklámszolgáltatások; hirdetés és reklámozás; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,

reklámcédulák és minták] terjesztése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások

televíziós, rádiós, postai úton; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; interneten használható

reklámok összeállítása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi- és

lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése

reklámcélokra; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; reklámanyagok online terjesztése;

reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák,

áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár belföldi];

reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámozási,

promóciós és PR szolgáltatások; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek megjelentetése; szabadtéri

reklámozás, hirdetés; utazások promóciója [reklámozása]; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;

 marketing-szolgáltatások az utazás területén; üzletvezetési konzultáció üzleti utazás terén.

 41    Szállodai takarítással kapcsolatos képzési szolgáltatások; szállodák által biztosított szórakoztatási

szolgáltatások; szórakoztató létesítmények biztosítása szállodákban; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások];

borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból;

ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez; csoportos szabadidős tevékenységek

rendezése; díjátadók vendégül látása [szervezés]; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális

célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; gálák, díszünnepélyek rendezése; karaoke szolgáltatások
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nyújtása; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közösségi kulturális rendezvények szervezése;

közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

bemutatók szervezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális

célú ünnepségek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú

kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális szolgáltatások;

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

rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sport és fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és

kulturális tevékenységek; szabadidős létesítmények biztosítása; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése;

 szabadidős szolgáltatások.

 43    Foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez;

helyfoglalás szállodákban; konzultációs szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online

információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;

szállásfoglalás szállodákba; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai catering szolgáltatások; szállodai

elhelyezés értékelése; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése;

szállodai éttermi szolgáltatások; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási

szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai

szálláshelyek megszervezése; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók

számára; szállodai szolgáltatás; szállodai szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szállodák,

szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal

kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információk;

szállodakomplexumok; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; esküvői fogadások

rendezése [étel és ital]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; bár- és éttermi szolgáltatások; alkoholos

italok felszolgálása; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); étel- és italkészítés; étel- és italkészítési

szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok

szolgáltatása vendégek számára; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások,

beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; fagylaltozók, fagylaltozói

 szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások.

 44    Bőrápolási szolgáltatások; fodrász szolgáltatás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; jakuzzi,

pezsgőfürdő szolgáltatások; körömápolási szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; közfürdő

szolgáltatások; manikűr és pedikűr szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; masszázs

szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; szaunák üzemeltetése; aromaterápiás

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02601

 ( 220 ) 2021.06.28.

 ( 731 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) KK TÉRKŐ

 ( 511 )  19    Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési célokra;

burkolólapok építéshez, nem fémből; beton; bitumen építési anyagok; díszlécek párkányokhoz, nem fémből,

építési célokra; építőanyagok, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok formájában;

építőkövek, járólapok, nem fémből; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; padlóburkoló mozaiklapok,

nem fémből; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból; táblás faburkolat; útburkoló anyagok; válaszfalak,

 nem fémből.

  37    Építés; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari gépek kölcsönzése; útburkolás.

  42    Építési tervkészítés; építészeti konzultáció; ipari formatervezés; műszaki szakértői tevékenység.

 ( 210 ) M 21 02602

 ( 220 ) 2021.06.28.
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 ( 731 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési célokra;

burkolólapok építéshez, nem fémből; beton; bitumen építési anyagok; díszlécek párkányokhoz, nem fémből,

építési célokra; építőanyagok, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok formájában;

építőkövek, járólapok, nem fémből; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; padlóburkoló mozaiklapok,

nem fémből; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból; táblás faburkolat; útburkoló anyagok; válaszfalak,

 nem fémből.

  37    Építés; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari gépek kölcsönzése; útburkolás.

  42    Építési tervkészítés; építészeti konzultáció; ipari formatervezés; műszaki szakértői tevékenység.

 ( 210 ) M 21 02604

 ( 220 ) 2021.06.29.

 ( 731 )  Szilker Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) MASTERCRYSTAL

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

 ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek.

 ( 210 ) M 21 02677

 ( 220 ) 2021.07.07.

 ( 731 )  4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bohus Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) 4iOP

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 02714

 ( 220 ) 2021.07.09.

 ( 731 )  Bálint Gáspár, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KÜRTŐSBON

 ( 511 )  30    Csokoládéval bevont sütemények; fogyasztásra kész desszertek [csokoládéalapú]; fő alkotórészként

csokoládét tartalmazó élelmiszerek; édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; csokoládé alapú

töltelékek süteményekhez; csokoládét tartalmazó nem gyógyhatású lisztes édességek; csokoládéval bevont nem

gyógyhatású lisztes édességek; sütemények; süteménytészta; csokoládés sütemények; tartós sütemények; krémes

sütemények; keverékek süteménykészítéshez; liszt alapú sütemények; krémeket tartalmazó sütemények;

süteményekhez való tészta; fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; krémeket és gyümölcsöt tartalmazó

sütemények; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); kakaó; kakaóporok;

kakaókészítmények; kakaós termékek; cukrászsütemények kakaóalapú összetevői; pékáruk; friss péksütemények;

készítmények pékáruk készítéséhez; csokoládés töltelékek pékárukhoz; cukrászáru; cukrászsütemények; lekváros

sütemények; lekvárral bevont édességek; lekvárral töltött sütemények; lekvárral töltött cukrászsütemények;

lekvárral töltött péksütemények; csokoládé alapú töltelékek; édes töltelékek süteményekhez; édes töltelékek
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cukrászsüteményekhez; édes töltelékek péksüteményekhez; ízesített édes töltelékek süteményekhez; ízesített édes

töltelékek cukrászsüteményekhez; ízesített édes töltelékek péksüteményekhez; édes krémmel töltött sütemények;

édes krémmel töltött cukrászsütemények; édes krémmel töltött péksütemények; édes mázak és töltelékek;

kelttészták gyümölcsöt tartalmazó töltelékkel; csokoládé édességek; csokoládékrémek; csokoládémassza;

csokoládéöntetek; csokoládés édesipari termékek; csokoládés édességek; csokoládéval bevont édességek; cukor,

természetes édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek; cukorbevonat; cukorbevonatú

édességek; cukorbevonat-keverékek; cukorból előállított élelmiszerek desszertek készítéséhez; cukorból

előállított élelmiszerek desszertek édesítéséhez; cukormassza; cukormáz, glazúr; cukormáz keverékek; cukormáz

süteményekhez; cukormentes édességek; édes öntetek; édes szirupok; édes tészták; édességek; édesség-termékek

(nem gyógyhatású -); édességek, nyalánkságok; ételek kelesztéséhez használt készítmények; ételekhez adható

 ízesítő anyagok [nem illóolajok]; ételekhez adható pikáns ízesítő anyagok [nem illóolajok].

 ( 210 ) M 21 02740

 ( 220 ) 2021.07.14.

 ( 731 )  Tower International Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálathoz kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; értékesítési bemutatók;

kirakatrendezés; kirakatrendezési szolgáltatások reklámozási célokra; kirakatrendezési szolgáltatások;

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

reklámcélokra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban; célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

közvélemény-kutatás; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt

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

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; reklámanyag

frissítése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs

stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés; televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból;

 ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 ( 210 ) M 21 02745

 ( 220 ) 2021.07.14.

 ( 731 )  Kókay Dániel, Nagybörzsöny (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 21 02748

 ( 220 ) 2021.07.14.

 ( 731 )  Tower-International Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Switch Online Marketing Solutions

 ( 511 )  35    Adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;
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árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing;

értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára

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

keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; reklámanyag frissítése;

reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél

szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés;

televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy

 marketing célokra; vállalati kommunikációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02756

 ( 220 ) 2021.07.14.

 ( 731 )  AImotive Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Vezetést segítő és biztonsági eszközök és rendszerek, nevezetesen előrefelé ütközésre figyelmeztető

rendszerek, autonóm vészfékek, hátrafelé ütközésre figyelmeztető rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető

rendszerek, sávban maradást segítő rendszerek, holtteret érzékelő rendszerek, adaptív menetvezérlő rendszerek,

automatizált sávközéptartó rendszerek, autópályás segítő rendszerek, automatizált forgalmi dugó pilóták;

parkolást segítő eszközök és rendszerek, nevezetesen okos parkolást segítő rendszerek, parkolás érzékelők

előre-hátra, automatizált parkolási rendszerek; látássegítő vezetési eszközök és rendszerek; számítógép szoftver

és hardver részben automatizált, önvezető és autonóm járművek működtetéséhez; számítógép szoftver és hardver

részben automatizált, önvezető és autonóm járművekkel történő használatra; részben automatizált, önvezető és

autonóm funkcionalitásokat lehetővé tevő, neurális hálózatokat használó számítógép szoftver; számítógép

szoftver és hardver részben automatizált, önvezető és autonóm járművekhez, nevezetesen a következőkhöz:

mesterséges intelligencia, mély tanulás, számítógépes látás, képanalizálás, képfelismerés, részben automatizált és

autonóm jármű monitorozása és vezérlése, vezető-támogatott jármű monitorozása és vezérlése, jármű alrendszer

monitorozása és vezérlése, döntéshozás járművezérléshez, adaptálás különböző vezetési kultúrákhoz és

helyzetspecifikus vezetési stílusokhoz, ember-gép interfészek járművekhez, objektum-érzékelés, sávérzékelés,

szemantikus szegmentálás jármű vezérléshez, többobjektumos követés, környező objektumok mozgási

mintázatának követése és előrejelzése, vészhelyzetek felismerése, navigáció és sajáthely meghatározás,

arcanalízis és képfelismerés; részben automatizált, önvezető és autonóm járműveknél alkalmazható mesterséges

intelligencia berendezések, készülékek és szoftver; berendezések képfeldolgozáshoz; navigációs, irányítási,

nyomkövetési, célmeghatározó és térképkészítő eszközök és rendszerek részben automatizált, önvezető és

autonóm járművek működtetéséhez; mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftver; mesterséges intelligencia

 szoftver járművekhez; mesterséges neurális hálózatok.

A rovat 344 darab közlést tartalmaz.
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