
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 20 02033

 ( 220 ) 2020.07.16.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 ) SUPRASTAR

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 20 02615

 ( 220 ) 2020.09.03.

 ( 731 )  "SK" Asztalos-, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Ügyvédi Iroda, Hódmezővásárhely

 ( 541 ) Woodenland

 ( 511 )  20    Ágyak; ágyalapok; ágyszerelvények, nem fémből; állványok, polcok; asztallapok; asztalok; bútorajtók;

bútorlábak; bútorok; bútorszerelvények, nem fémből; fából készült ágyak; faszerkezetek, elválasztók bútorokhoz;

fiókok; gardróbszekrények; iratgyűjtő polcok [bútorok]; irodabútorok; kerti bútorok; komódok, fiókos

szekrények; könyvespolcok; könyvszekrények; munkapadok, munkaasztalok; padok [bútorok]; ruhafogasok, nem

 fémből; ruhásszekrények, gardróbok; szekrények, ruhásszekrények; székek [ülések]; konyhabútorok.

 ( 210 ) M 20 03266

 ( 220 ) 2020.10.30.

 ( 731 )  Pentafon Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 541 ) Rádió 24

 ( 511 )   38    Rádiós műsorszórás.

 ( 210 ) M 20 03477

 ( 220 ) 2020.11.16.

 ( 731 )  Zhenjiang Vinegar Association, Zhenjiang, Jiangsu (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Ecet.

 ( 210 ) M 20 03802

 ( 220 ) 2020.12.10.

 ( 731 )  IMPERIUM BUILDER Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Imperium Racing

 ( 511 )  35    Gépjárműtartozékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjármű-regisztrálási szolgáltatások;

 reklámozás; kereskedelmi ügyletek; gépjármű kereskedelem.

 37    Személyszállító gépjárművek karbantartása és javítása; gépjárművek teljeskörű tisztítása; gépjárművek

motorjainak tuningolása; gépjárművek motorjainak javítása és karbantartása; gépjárművek karbantartása;

gépjárművek karbantartásához és javításához kapcsolódó garázsszolgáltatások; gépjárművek festése;

gépjárművek és alkatrészeik javítása és karbantartása; gépjárműszerelő műhelyek szolgáltatásai [garázs
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szolgáltatások]; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; gépjárműolaj-csere szolgáltatások;

gépjármű tisztítás és fényezés; gépjármű gumiabroncs szerelés és javítás; gumiabroncsok újrafutózása

[kiegyenlítése]; gumiabroncsok kiegyensúlyozása; gumiabroncsok karbantartása és javítása; gumiabroncsok

 felszerelése; gumiabroncs-centírozás.

  40    Gépjárműablakok színezése; vinil fóliázás járművekhez; gépjármű fóliázás.

 41    Haladó vezetési oktatás gépjárművezetők részére; gépjárművekkel kapcsolatos versenyek szervezése;

autóversenyek rendezése; autóversenyek megszervezése; autóversenyzői oktatás; autóversenyzői képzés; tréning

autóversenyekhez; szórakoztatás autóversenyek formájában; autóversenyekhez kapcsolódó információnyújtás;

autóverseny pályáknál nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; autós ralik, túrák és autóversenyek rendezése;

 autóversenyzéssel kapcsolatos versenyek és bajnokságok szervezése; autós versenycsapat szervezése.

 ( 210 ) M 21 00064

 ( 220 ) 2021.01.08.

 ( 731 )  Pittner Róbert, Szombathely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Torta alakú húskészítmény háziállatok számára.

 ( 210 ) M 21 00447

 ( 220 ) 2021.02.08.

 ( 731 )  Dr. Szilágyi Gergely, Szeged (HU)

 ( 541 ) Hubert a vadászmanó

 ( 511 )   41    Irodalmi műveket és okmányokat tartalmazó kézikönyvtárak.

 ( 210 ) M 21 00614

 ( 220 ) 2021.02.16.

 ( 731 )  COFCO International (Beijing) Co., Ltd., Chao Yang District, Beijing (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Rizs; liszt; metélt tészta, nudli; durva gabonaőrletek; gabonakészítmények; babliszt; hántolt árpa;

árpaőrlemény; feldolgozott hajdina; dara emberi fogyasztásra; metélttészta-alapú készételek; makaróni; tészta;

kakaó; kávé; kakaó italok tejjel; kávé alapú italok; tea; teaalapú italok; cukor; kandiscukor; cukrászsütemény;

méz; kekszek; sütemények; pudingok; gombóc; szusi; pattogatott kukorica; gabonaalapú snack ételek;

ételkeményítő; fagylaltok és jégkrémek; konyhasó; szójaszósz; fűszerek, ízesítők; fűszerek; élesztő; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve étereszenciák és esszenciaolajok; habfixáló készítmények tejszínhabhoz; húspuhító

 szerek háztartási használatra; glutén [sikér] étkezési használatra.

 ( 210 ) M 21 00617

 ( 220 ) 2021.02.16.

 ( 731 )  Hafuzi Avnija, Budapest (HU)

 ( 740 )  Czövek és Deme Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 00656

 ( 220 ) 2021.02.19.

 ( 731 )  Partner Bank AG, Linz (AT)

 PortfoLife Kft., Vácduka (HU)

 ( 740 )  Nagy Gábor Márton, Vácduka

 ( 541 ) E-Mobility Portfolio

 ( 511 )  36    Pénzügyi és befektetési tanácsadó szolgáltatások; tájékoztatás, szaktanácsadás és tanácsadás a befektetési

banki ügyletek terén; tőzsdei befektetések kezelése; átruházható értékpapírokkal kapcsolatos befektetési

szolgáltatások; értékpapír befektetési szolgáltatások; értékpapír befektetési szolgáltatások egyéni befektetők

számára; pénzügyi vagyonkezelés; pénzügyi tranzakciók lebonyolítása; pénzügyi befektetések; vagyonkezeléssel,

befektetéssel kapcsolatos tanácsadás; befektetési banki szolgáltatások; befektetési banki szaktanácsadás és

tanácsadási szolgáltatások; portfólió menedzsment; vagyonkezelési, letétkezelési szolgáltatások; vagyonkezelő és

tanácsadó szolgáltatások; pénzügyi befektetés-kezelési szolgáltatások; pénzbefektetéssel kapcsolatos

szolgáltatások; pénzügyi portfóliókezelés; befektetési eszköz menedzsment, befektetési eszközkezelés; befektetési

szolgáltatások lakossági ügyfelek számára; befektetésekkel kapcsolatos ügyintézés; befektetések ügyintézése;

 befektetések kezelése; befektetési vagyonkezelés; befektetés menedzsment.

 ( 210 ) M 21 00657

 ( 220 ) 2021.02.21.

 ( 731 )  Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ormós Zoltán, Budapest

 ( 541 ) DrWebshop

 ( 511 )  9    E-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek.

  45    Jogi tanácsadás.

 ( 210 ) M 21 01106

 ( 220 ) 2021.03.11.

 ( 731 )  Ignátz Húskereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hegyesi 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; tejtermékek; étkezési olajok és

 zsírok.

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

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

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

szószok; jég [fagyott víz]; fűszerek (1); fűszerek (2); fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez;
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 fűszernövények.

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

 ( 210 ) M 21 01107

 ( 220 ) 2021.03.11.

 ( 731 )  Ignátz Húskereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

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

 olajok és zsírok.

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

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

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

szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz]; fűszerek (1); fűszerek (2); fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények

 ételekhez; fűszernövények.

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

 ( 210 ) M 21 01108

 ( 220 ) 2021.03.11.

 ( 731 )  Ignátz Húskereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

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

 olajok és zsírok.

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

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

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

szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz]; fűszerek (1); fűszerek (2); fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények

 ételekhez; fűszernövények.

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

 ( 210 ) M 21 01291

 ( 220 ) 2021.03.25.

 ( 731 )  SALINEN Austria Aktiengesellschaft, Ebense (AT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Bad Ischlben és a környékbeli Hallstattban, Altaussében és Ebenseeben előállított asztali só.

 ( 210 ) M 21 01330

 ( 220 ) 2021.03.27.

 ( 731 )  Dr. Horváth Sándor, Gyomaendrőd (HU)

 Agoston Gabriela, Sopron (HU)

 ( 541 ) LIGNA

 ( 511 )  37    Elektromos berendezések üzembehelyezése és javítása; gépek üzembehelyezése, karbantartása és javítása;

 késélezés.

  44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01334

 ( 220 ) 2021.03.29.

 ( 731 )  ECON Consulting Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Víz alatti kutatás, feltárás; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

 [információtechnológiai szolgáltatások].

 ( 210 ) M 21 01440

 ( 220 ) 2021.04.06.

 ( 731 )  HANKOOK & COMPANY CO., LTD., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Kiskereskedelmi / nagykereskedelmi szolgáltatások a következő áruk vonatkozásában: szárazföldi, légi vagy

vízi közlekedéshez használt készülékek, gumiabroncsok, belső gumiabroncs tömők, gumiabroncsok és belső

csövek javító anyagai, övek, keréktárcsák, kerekek, lengéscsillapítók, fékek, gumiabroncs-futófelületek,

vezetősínek, alkatrészek és tartozékok a fent említett árukhoz; értékesítési promóció mások számára az eladás és a

vásárlás területén a következő áruk vonatkozásában: szárazföldi, légi vagy vízi közlekedéshez használt

készülékek, gumiabroncsok, belső gumiabroncs tömők, gumiabroncsok és belső csövek javító anyagai, övek,

keréktárcsák, kerekek, lengéscsillapítók, fékek, gumiabroncs-futófelületek, vezetősínek, alkatrészek és tartozékok

a fent említett árukhoz; import és export ügynökség; értékesítési promóció (mások számára); marketing

tanulmányok; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; áruk

bemutatása; üzleti kutatás; termékminták, áruminták terjesztése; szakmai üzleti tanácsadás; kereskedelmi vagy

reklám kiállítások szervezése; vevői információk gyűjtése, kezelése és elemzése; piaci felmérések, elemzések és

 kutatások.
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 ( 210 ) M 21 01446

 ( 220 ) 2021.04.07.

 ( 731 )  People2People, s.r.o., Bratislava (SK)

 ( 740 )  Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Wilio

 ( 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 01449

 ( 220 ) 2021.04.07.

 ( 731 )  LUBNET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

 ( 541 ) ALUPROTECT

 ( 511 )  1    Fagyállók.

 ( 210 ) M 21 01459

 ( 220 ) 2021.04.07.

 ( 731 )  Dr. Buzássy László Máté, Budapest (HU)

 ( 541 ) Buzássy

 ( 511 )  33    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; forralt bor; főzőbor; habzó gyümölcsbor; habzó

szőlőbor; habzóbor, pezsgő; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős

borok; rozé borok; sangría; szeszezett borok; szőlőbor; természetes habzóborok; vermutok; vörös habzóborok;

 vörösbor.

 ( 210 ) M 21 01460

 ( 220 ) 2021.04.07.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Műanyag csomagolások; műanyag fólia csomagolásra; fóliák élelmiszerek csomagolására.

 35    Hirdetés és reklámozás; online reklámozás; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon

keresztül; online reklám- és marketingszolgáltatások; rádiós és televíziós reklámozás; reklám szórólapok

elkészítése; reklámanyag készítése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok és -szövegek

megjelentetése; reklámok készítése; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok elkészítése; reklámlogók

tervezése; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozás minden nyilvános
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kommunikációs eszközön keresztül; televíziós reklámozás; új termékek forgalmazásával kapcsolatos

 reklámszolgáltatások; vizuális reklámanyagok gyártása.

  39    Áruk csomagolása; csomagolás; csomagolási szolgáltatások; termékek csomagolása.

 ( 210 ) M 21 01555

 ( 220 ) 2021.04.16.

 ( 731 )  KBC Groep, naamloze vennootsehap, Brussel (BE)

 ( 300 )  1428284 2020.10.30. BX

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) +

 ( 553 )

 

Az MP4 fájl elérése:

 http://epub.hpo.hu/e-kutatas/aa?_p=CF201401662016989BCC0D3B2A1A5907

 ( 511 ) 9    Számítógépes program; képzési szoftverek; szoftver számítógépekhez, okostelefonokhoz és táblagépekhez;

szoftver személyes, pénzügyi és kereskedelmi ügyek intézésére; pénzügyi előzményekhez, valamint pénzügyi

tranzakciók, monetáris ügyek, biztosítások és befektetések kezeléséhez kapcsolódó szoftverek; letölthető

szoftveralkalmazások; mágneses adathordozók, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;

alkalmazásszoftver; számítógépes szoftverek szövegek, grafikák, képek, audio-, video- és multimédiás tartalmak,

valamint elektronikus kiadványok létrehozására, fejlesztésére, terjesztésére, letöltésére, továbbítására, fogadására,

lejátszására, szerkesztésére, kivonására, kódolására, dekódolására, megjelenítésére, tárolására és rendszerezésére;

számítógépes szoftver adatbázis-kezeléshez; adatbázis-szinkronizáló szoftverek; karakterfelismerő szoftver;

hangfelismerő szoftver; számítógépes programok a beszédszöveggé és szöveggé konvertálására; hangalapú

szoftveralkalmazások; számítógépes programok online adatbázisok eléréséhez, böngészéséhez és kereséséhez;

 mesterséges intelligencia szoftverelemzéshez és virtuális segítséghez.

 35    Üzleti segítségnyújtás, menedzsment és adminisztrációs szolgáltatások; személyes, kereskedelmi és

pénzügyi ügyek intézése és adminisztratív szolgáltatások nyújtása ehhez; számítógépes adatok feldolgozása

mesterséges intelligencia alapján; adatok kezelése; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

 adatbázisokban; piackutatás; mesterséges intelligencián alapuló üzleti értékelések.

 36    Biztosítás, pénzügyi és monetáris ügyek; internetes szolgáltatások és pénzügyi eszközökkel, valamint egyéb

pénzügyi és monetáris ügyletekkel kapcsolatos ügyletek; biztosítási, pénzügyi és monetáris kérdésekkel

kapcsolatos információk biztosítása; tanácsadás pénzügyi, befektetési, biztosítási és egyéb üzleti kérdésekben;

pénzügyi befektetés; beruházási tanácsadás; befektetési kutatás; elektronikus befektetés; tőzsdeügynöki

 szolgáltatások; pénzügyi befektetési közvetítés; a mesterséges intelligencián alapuló pénzügyi értékelések.

 38    Hozzáférés biztosítása online platformhoz személyes, kereskedelmi és pénzügyi ügyekben; információk

továbbítása telekommunikációs és adatkommunikációs hálózatokon keresztül; hozzáférés biztosítása

adatfájlokhoz; adatfájlokhoz való hozzáférési idő bérbeadása az interneten, kábelhálózaton vagy más adatátviteli

 formákon keresztül.

 42    Mesterséges intelligencia platformok szoftverként szolgáltatásként [SaaS]; mesterséges intelligencia

számítógépes programok biztosítása adathálózatokon; szoftverfejlesztés; az adatok számítógépes elemzése;

számítógépes adatok frissítése; számítógépes szoftver tervezés; számítógépes szoftver frissítése; a személyes és

üzleti információk automatizált feldolgozása; webalapú alkalmazások ideiglenes használatának biztosítása;

számítógépes adatok, fájlok, alkalmazások és információk tárolása; számítógépesített információfeldolgozó
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rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások; személyes értesítések küldése a felhasználóknak

 adatok és események alapján.

 ( 210 ) M 21 01572

 ( 220 ) 2021.04.19.

 ( 731 )  Kozma Levente, Vác (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek, saját tervezésű játszótéri eszközök.

  35    Játékok és játékszerek, saját tervezésű játszótéri eszközök kereskedelme, webshopon történő értékesítés.

  42    Játékok, játszótéri eszközök tervezése és kivitelezése.

 ( 210 ) M 21 01614

 ( 220 ) 2021.04.21.

 ( 731 )  Turkovics Ilona Jolán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Benkő Ferenc, Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

  30    Rizs, tészta és metélt.

 ( 210 ) M 21 01617

 ( 220 ) 2021.04.21.

 ( 731 )  M-RTL Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gonda Gáspár, Budapest

  

( 546 )

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban;; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

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

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-

vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi
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szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér

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

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

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

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti

értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik

fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlési szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési

szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

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

szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós

műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek

segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video

 on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];

diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

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

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;

mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és

szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
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[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

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

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 21 01618

 ( 220 ) 2021.04.21.

 ( 731 )  MENTHOL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Incze Tamás Álmos, Budapest

 ( 541 ) emblaze

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 21 01620

 ( 220 ) 2021.04.21.

 ( 731 )  Hok Andrea, Sály (HU)

 ( 740 )  dr. Pető Zita, Aszód

  

( 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.

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

 ( 210 ) M 21 01621

 ( 220 ) 2021.04.21.

 ( 731 )  Hok Andrea, Sály (HU)

 ( 740 )  dr. Pető Zita, Aszód

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 01622

 ( 220 ) 2021.04.21.

 ( 731 )  Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

 Ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)

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

 ( 511 )  3    Magyarországról származó kozmetikai cikkek, illóolajok, szappanok, kozmetikai krémek.

5    Magyarországról származó gyógyszerészeti és egészségügyi termékek, gyógyhatású növény alapú

készítmények, növényi kivonatot tartalmazó gyógyhatású készítmények, gyógyteák, gyógynövények, étrend

 kiegészítők emberek számára, diétás készítmények, bébiételek.

  30    Magyarországról származó teák, fűszerek, mártások, aromás készítmények élelmezéshez.

 ( 210 ) M 21 01624

 ( 220 ) 2021.04.21.

 ( 731 )  DNJ SAS, Montpellier (FR)

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Távközlési szolgáltatások; elektronikus levelezési és üzenetküldési szolgáltatások; interneten szolgáltatott

kommunikációs szolgáltatások; kommunikáció online blogokon keresztül; internetes csevegő helyek és fórumok

biztosítása; interneten keresztül történő információhoz való hozzáférés biztosítása; üzenetek küldése weboldalon

 keresztül.

 45    Internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások; ismeretségi, közösségi hálózaton

keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások; párkapcsolati tanácsadás; partnerkereséssel kapcsolatos

 szolgáltatások; számítógépes bemutatkozó szolgáltatások; számítógépes társkeresési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01626

 ( 220 ) 2021.04.21.

 ( 731 )  A.RAISON Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Deénes Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; egészségüggyel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások;

 távgyógyászati szolgáltatások; távgyógyító szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01627

 ( 220 ) 2021.04.21.

 ( 731 )  Mateo Conce Dioris José, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Fodrász szalonok; fodrász szolgáltatás; fodrászat; fodrászszalon szolgáltatások; fodrászszalonok

szolgáltatásai férfiaknak; fodrászszalonok szolgáltatásai gyermekeknek; szépségszalon és fodrászati

 szolgáltatások; borbélyüzletek; borbélyüzletek szolgáltatásai; borbély szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01630

 ( 220 ) 2021.04.22.

 ( 731 )  Dr. Andrásofszky Enikő, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Bitó Tibor Mihály, Kistelek

 ( 541 ) Kvantum Fitotéka

 ( 511 )   45    Asztrológiai és spirituális szolgáltatások; spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás.
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 ( 210 ) M 21 01631

 ( 220 ) 2021.04.22.

 ( 731 )  Spájz Szörp Korlátolt Felelősségű Társaság, Keszthely (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.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: alkoholmentes italok; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ásvány- és szénsavas vizek; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; a következő

árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: alkoholmentes italok; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: ásvány- és szénsavas vizek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; a következő árukkal kapcsolatos

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: alkoholmentes italok; a következő árukkal kapcsolatos internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: ásvány- és szénsavas vizek; a következő árukkal kapcsolatos internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos internetes

 kiskereskedelmi szolgáltatások: szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 21 01632

 ( 220 ) 2021.04.22.

 ( 731 )  Andimarc Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Székely Ügyvédi Iroda, Szolnok

 ( 541 ) Pizza Pazza

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

 ( 210 ) M 21 01633

 ( 220 ) 2021.04.22.

 ( 731 )  Spájz Szörp Korlátolt Felelősségű Társaság, Keszthely (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok; ásvány- és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: alkoholmentes italok; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ásvány- és szénsavas vizek; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: alkoholmentes italok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: ásvány- és szénsavas vizek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

alkoholmentes italok; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: ásvány- és
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szénsavas vizek; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: gyümölcsitalok és

 gyümölcslevek.

 ( 210 ) M 21 01638

 ( 220 ) 2021.04.22.

 ( 731 )  Mylan Ireland Limited, Dublin 13 (IE)

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

 ( 541 ) SCLERYDA

 ( 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 01640

 ( 220 ) 2021.04.22.

 ( 731 )  Mohan Meakin Limited, Himachal Pradesh (IN)

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

 ( 541 ) OLD MONK

 ( 511 )   32    Sör.

 ( 210 ) M 21 01702

 ( 220 ) 2021.04.26.

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

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Duna/Dunai eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő alkoholos borok; asztali borok; desszertborok;

édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; fehérbor; fehér habzóborok; 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; 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.
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 ( 210 ) M 21 01788

 ( 220 ) 2021.05.04.

 ( 731 )  Hencz Boglárka, Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

 ( 541 ) 40 for Glutes

 ( 511 )  41    Erősítő és kondicionáló edzés; csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; súlyzós

edzés oktatása; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció;

sportoktatás, edzés és irányítás; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; edzőtermi órák; edzőtermi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01789

 ( 220 ) 2021.05.04.

 ( 731 )  Hencz Boglárka, Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

 ( 541 ) #BOGIGYM

 ( 511 )   25    Edzőcipők, sportcipők; sportruházat.

 41    Erősítő és kondicionáló edzés; csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; súlyzós edzés oktatása; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi

szolgáltatások; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; sportoktatás,

 edzés és irányítás; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01791

 ( 220 ) 2021.05.04.

 ( 731 )  Várda-Drink Zrt., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 ) Gemerka Relax

 ( 511 )   32    Ásványvíz; vizek; szénsavas vizek.

 ( 210 ) M 21 01792

 ( 220 ) 2021.05.04.

 ( 731 )  Kecskeméti Déli Ipari Park Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Süle Anita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 21 01795

 ( 220 ) 2021.05.04.

 ( 731 )  everMInd Kft., Veszprém (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,
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bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

  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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 01797

 ( 220 ) 2021.05.05.

 ( 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 01798

 ( 220 ) 2021.05.05.

 ( 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 01799

 ( 220 ) 2021.05.05.

 ( 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 01803

 ( 220 ) 2021.05.05.

 ( 731 )  Csacskamacska Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Üröm (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Játék kiskereskedelmi- és online kereskedelmi szolgáltatás; könyv, ruházat, lábbeli, bőrárú kiskereskedelmi-

 és online kereskedelmi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 21 01808

 ( 220 ) 2021.05.05.

 ( 731 )  Egy a Természettel Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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.

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

 ( 210 ) M 21 01869

 ( 220 ) 2021.05.10.

 ( 731 )  Angyalok Konyhája Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Angyalmenza

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű

gyorséttermi szolgáltatások; étel biztosítása rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; étel és ital catering

bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering

szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények

számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik

számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; ételosztás hajléktalanoknak vagy hátrányos

helyzetűeknek; étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési szolgáltatások spanyol ételek biztosításával kapcsolatban;

étkeztetési szolgáltatások iskolák számára; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési

szolgáltatások szanatóriumok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési

szolgáltatások oktatási intézmények számára; étkeztetési szolgáltatások japán ételek biztosításával kapcsolatban;

étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával

kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások kórházak számára; étkeztetési szolgáltatások nyugdíjasotthonok számára;

éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára; jótékonysági szolgáltatások,

nevezetesen étel biztosítása a rászorulóknak; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel és ital biztosítása;

kávéellátási szolgáltatások irodák számára [italok biztosítása]; kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering

szolgáltatások; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik

számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése; szállodai catering

szolgáltatások; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos

információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételrendelési szolgáltatások;

éttermek értékelései; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi asztalfoglalás; éttermi

foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi tájékoztató szolgáltatások; főzési

tanácsadás; információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban;

konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel

kapcsolatban; receptekkel kapcsolatos tanácsadás; sütési technikákkal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás nyújtása éttermekkel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások

az étel és ital catering területén; ügynökségi szolgáltatások éttermi foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások

 éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 21 01908

 ( 220 ) 2021.05.12.

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

 ( 740 )  Dr. Wéber Péter, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára.

  30    Tea.

 ( 210 ) M 21 01929

 ( 220 ) 2021.05.14.

 ( 731 )  Proaktív Plusz Kft., Szirmabesenyő (HU)

  

( 546 )

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

szolgáló készülékek és berendezések; napelemcellák; napelemlapkák; napelemsorozatok; napelemtöltők;

napelemek áramtermeléshez; ipari napelemek; háztartási napelemek; napelemes akkumulátorok; napelemek,

szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez; kristályos szilícium napelemek; napelemek

 elektromos áram fejlesztéséhez; hordozható napelempanelek villamos energia generálásához.

 37    Építőipari szolgáltatások; lakások napelemes áramellátó rendszereinek üzembe helyezése; napelemes

 áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez.

  44    Kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások; fűnyírási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01976

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  Szénási Ferenc, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Csiky Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Éjszakai fények [gyertyák, mécsesek]; gyertyák; gyertya tartozékok, kiegészítők; illatosított gyertyák;

illatosító gyertyák; kanócok gyertyákhoz; kerti fáklyák; paraffin; rovarriasztót tartalmazó gyertyák; viasz

 világítási célra.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: éjszakai fények [gyertyák, mécsesek], gyertyák, gyertya tartozékok, kiegészítők, illatosított

gyertyák, illatosító gyertyák, kanócok gyertyákhoz, kerti fáklyák, paraffin, rovarriasztót tartalmazó gyertyák,

 viasz világítási célra.

 ( 210 ) M 21 01979

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  Magyar RTL Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Seres Zsuzsanna Sára, Budapest

 ( 541 ) Házon kívül

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

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

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-

vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt

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

szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér

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

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

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

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti

értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik

fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlési szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési

szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

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

szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós
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műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek

segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video

 on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];

diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

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

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;

mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és

szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

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

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 21 01981

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  Kovács Éva, Gyód (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

 ( 210 ) M 21 02106

 ( 220 ) 2021.05.27.

 ( 731 )  Pandan Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Somogyi Andrea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Műanyagfóliák csomagolásra.

 ( 210 ) M 21 02108
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 ( 220 ) 2021.05.27.

 ( 731 )  Végh Anett Tamara, Kecel (HU)

  

( 546 )

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); étrend-kiegészítők állatok számára, gyógyhatású állateledel.

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

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

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

 rágnivalók állatok részére, táplálékok és takarmányok állatoknak (1); táplálékok és takarmányok állatoknak (2).

 ( 210 ) M 21 02122

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Primo Water Holdings UK Limited, Haydock, St. Helens (GB)

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

 ( 541 ) FLOW

 ( 511 )  11    Vízhűtők és vízadagolók; vízszűrő és -tisztító készülék ivóvízhez; italadagolók; vízkezelő készülékek

 ivóvízhez.

 ( 210 ) M 21 02126

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Primo Water Holdings UK Limited, Haydock, St. Helens (GB)

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

 ( 541 ) PUREFLO

 ( 511 )  11    Vízhűtők és vízadagolók; vízszűrő és -tisztító készülék ivóvízhez; italadagolók; vízkezelő készülékek

 ivóvízhez.

 ( 210 ) M 21 02163

 ( 220 ) 2021.05.31.

 ( 731 )  EURÓPA LAIGONG Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Czövek és Deme Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Rakodógépek (mozgató és kezelőberendezések); kotrógépek (földmunkagépek); mezőgazdasági,

talajmozgató, építési, olaj és gázkitermelő és bányászati berendezések; erőgépek; motorok (a szárazföldi

járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek

 kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 210 ) M 21 02165

 ( 220 ) 2021.05.31.

 ( 731 )  VR Tours Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) VR Tours
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 ( 511 )  39    Városnéző túrák szervezése, lebonyolítása; városnéző séták szervezése és lebonyolítása, az érintett

 helyszínekhez fűződő történelmi eseményeinek felidézésével.

 ( 210 ) M 21 02207

 ( 220 ) 2021.06.03.

 ( 731 )  Sütő Olivér, Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; termékbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása; reklám- és

marketingtevékenységek; árusító standok bérbeadása; célzott marketingtevékenységek; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; import- és exportügynökségek működtetése; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások;

kereskedelmi és szolgáltatói üzletek, boltok, áruházak üzemeltetése; üzlethelyiségek bérbeadása; női-, férfi-,

gyerek- és babaruhák-, kendők-, kabátok-, harisnyák-, zoknik-, blúzok-, ingek-, pólók-, mellények-, kosztümök-,

öltönyök-, nyakkendők-, kesztyűk-, pulóverek-, ruházati kiegészítők-, női-, férfi- gyerek alsóneműk ruházati

termékek online kereskedelme; cipők, szandálok, sportcipők, lábbelik, gyógy- és normál papucsok online

 kereskedelme; kalapok és táskák online kereskedelme; fürdőruhák és sportruházat online kereskedelme.

 39    Raktárak bérbeadása; áruk csomagolása és kiszállítása; fuvarozás, áruszállítás; szállítási, logisztikai

 szolgáltatások; futárszolgálató szolgáltatási tevékenységek.

  41    Kulturális- és sportrendezvények megszervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 21 02208

 ( 220 ) 2021.06.03.

 ( 731 )  Méry Zoltán, Budaörs (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Cukrászati termékekhez zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; csomagolópapír; fóliák és

tasakok csomagoláshoz; hírlevelek; katalógusok; papírcsomagoló anyagok kenyér- és különböző pékárukhoz;

papírzacskók; prospektusok; termékismertetők; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zsírpapír,

 viaszpapír.

 30    Bejglik; briósok; croissant-ok; cukrászati készítmények; édes kiflik töltelékekkel; édestészták töltelékekkel;

édességek; feldolgozott magok fűszerezési használatra; fagyasztott tészták; félkész tészták; gofri; gluténmentes

kenyerek- és pékáruk; gluténmentes pékáruk; gyömbérkenyér, hamburgerek; hot dog kiflik; hot dogok

[szendvicsek]; kalácsok; kiflik; kruton (pirított zsemlekocka); kenyér; kenyér kovásszal; kenyér kovász nélkül,

macesz; mézeskalács; kétszersültek; kenyérfélék magokkal; különböző típusú lisztek felhasználásával készülő

kenyér- és pékáruk; lisztek; lisztalapú gombócok; lepények; lisztből készült tészták; magvas toast kenyérszeletek;

panírmorzsák; péksütemények; sütemények; süteménytészta; süteményekhez való tészta; tésztafélék különböző

 töltelékek felhasználásával; toast kenyerek; toast szeletek; zab alapú pékáruk; zsömlék.

 35    Kenyér-, pékáruk-, cukrászati- és különböző lisztek felhasználásával készült termékek kereskedelmi

ügyleteinek bonyolítása; termékbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása; reklám- és

marketingtevékenységek; célzott marketingtevékenységek; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

outsourcing szolgáltatások; kenyér-, pékáruk-, cukrászati- és különböző lisztek felhasználásával készült termékek

 online kereskedeleme.

 39    Áruk csomagolása és kiszállítása; fuvarozás, áruszállítás; szállítási, logisztikai szolgáltatások;

 futárszolgálató szolgáltatási tevékenységek.
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 ( 210 ) M 21 02219

 ( 220 ) 2021.07.15.

 ( 731 )  Zimányi Árpád, Igar (HU)

 ( 541 ) D.A.A.D gathering festival

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 21 02225

 ( 220 ) 2021.06.03.

 ( 731 )  Szélesné Pécsinger Enikő, Győr (HU)

 ( 541 ) boratlon

 ( 511 )   41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 21 02227

 ( 220 ) 2021.06.03.

 ( 731 )  Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BSECB

 ( 511 )  35    Információk gyűjtése és számítógépes adatbázisokba rendszerezése; kereskedelmi információk

 szolgáltatása.

 36    Adatszolgáltatás tőzsdei árfolyamokról; értékpapírok kereskedésével kapcsolatos tájékoztatás, információs

szolgáltatás; értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; értéktőzsdei információs szolgáltatások;

határidős ügyletek kereskedelmével kapcsolatos tőzsdei szolgáltatások; derivatívákkal való kereskedelmi

szolgáltatások; értékpapír kereskedelmi szolgáltatások; elektronikus tőzsdei szolgáltatások; opciós

kereskedelemmel kapcsolatos tőzsdei szolgáltatások; pénzügyi értékpapírok; tőzsdei szolgáltatások; tőzsdei

árakkal kapcsolatos információnyújtás; részvény- és értékpapír piaci információnyújtás; tőzsdékkel kapcsolatos

információk és adatok biztosítása; piaci árfolyamokkal kapcsolatos árkalkulációs információnyújtás; pénzügyi

információs szolgáltatások; pénzügyi információnyújtás számítógépes terminálok segítségével; pénzügyi

információk tőzsdei árfolyamok formájában; pénzügyi információk nyújtása; értékpapírokkal kapcsolatos

pénzügyi elemzések készítése; értékpapírokkal kapcsolatos számítógépesített információnyújtás; értékpapírokkal

kapcsolatos információs szolgáltatások; mutatókkal, indexekkel kapcsolatos árkalkulációs információnyújtás;

 kereskedés határidős értékpapír-indexekkel.

 ( 210 ) M 21 02232

 ( 220 ) 2021.06.04.

 ( 731 )  Gerlits Réka 50%, Budapest (HU)

 Mészáros Piroska 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Bátorságok Könyve

 ( 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.

 ( 210 ) M 21 02241

 ( 220 ) 2021.06.04.

 ( 731 )  Ladikné Apor Tímea, Komárom (HU)

 ( 740 )  dr. Pardavi László, Győr

  
( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

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

 ( 210 ) M 21 02242

 ( 220 ) 2021.06.04.

 ( 731 )  Első Roma Média Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Rádió Dikh

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 21 02252

 ( 220 ) 2021.06.07.

 ( 731 )  Ternai Csanád, Vértesboglár (HU)

 ( 740 )  Dr. M. Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Állatidomítás, kiképzés; szabadidős létesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

know-how átadása (képzés); akadémiák, oktatás; gyakorlati képzés; oktatás biztosítása; sportversenyek

 rendezése; versenyek szervezése; testnevelés; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás].

 ( 210 ) M 21 02255

 ( 220 ) 2021.06.08.

 ( 731 )  Miklós Tibor, Dunavarsány (HU)

 ( 740 )  Rácz és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RIVIGUM

 ( 511 )   12    Gumiabroncsok gépkocsikhoz; gumiabroncsok, abroncsgumik.

 ( 210 ) M 21 02263

 ( 220 ) 2021.06.08.

 ( 731 )  Grunda Dávid, Ajak (HU)

 ( 541 ) okossarok

 ( 511 )   37    Számítógép, laptop, illetve telefonszervíz szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02265

 ( 220 ) 2021.06.08.

 ( 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
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járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 210 ) M 21 02267

 ( 220 ) 2021.06.08.

 ( 731 )  Tamás Léber, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Atlétikai ruházat; alsórészek [ruházat]; esőálló ruházat; férfi, női és gyermek ruházat; kesztyű, mint ruházat;

 kesztyűk [ruházat]; kézmelegítők [ruházat]; ruházat sportoláshoz; szélálló ruházat.

 ( 210 ) M 21 02271

 ( 220 ) 2021.06.08.

 ( 731 )  TTEFF INTERNATIONAL LTD, Limassol (CY)

 ( 541 ) JOLLY

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 02273

 ( 220 ) 2021.06.09.

 ( 731 )  Kar.Ma.Art Divat- és Formatervező, Alkotóművészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintér Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Blúzok; blézerek; egyrészes ruhák; farmerkabátok; felsőruházat; felsőkabátok; férfi és női dzsekik, kabátok,

nadrágok, mellények; férfi és női ingek; garbónyakú felsők; hamis garbónyakú felsők; hétköznapi, utcai viselet;

hivatalos viselet; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; időjárásálló felsőruházat; ingek; jógafelsők; kabátok

nőknek; kapucnis felsők; kardigánok; készruhák; kordbársony ingek; kosztümök; kötényruhák, ingruhák; kötött

dzsekik, kabátok; kötött pólók; kötött topok; lezser, hétköznapi ingek; melegítőfelsők; melegítő felsők, sportos

pulóverek; melegítőfelsők; mellények; műbőr ruházat; női felsőruházat; női ingek, blúzok; női kosztümök; női

ruhák; nyakpántos topok [felsőrészek]; nyitott nyakú ingek; nyomtatott pólók; otthoni ruházat; pamutkabátok;

pelerin, köpeny; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; poncsók; pulóverek; pulóverek, kötényruhák;

pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, szvetterek; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; ruházati cikkek nők

számára; selyemruházat; sport felsők, topok; sportruházat; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szélálló öltözék;

szélálló ruházat; széldzsekik; szőtt ingek; szőtt ruházat; télikabátok; topok [ruházati cikkek]; vágott felsők;

vállpántok ruházati cikkekhez; vastag ingek; vászon ruházat; visszahajtott, magasnyakú pulóverek, pólók [garbó];

 vízhatlan ruházati cikkek; vízhatlan felsőruházat; zakók, dzsekik.

 ( 210 ) M 21 02279

 ( 220 ) 2021.06.09.

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

 ( 541 ) Hyper-pro

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
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használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 21 02283

 ( 220 ) 2021.06.09.

 ( 731 )  Várnai Myrtill Adrienne, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching/tréning; egészségvédő

klubok szolgáltatásai (egészségügyi tréning); elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; gyakorlati

képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások (oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok;

mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; nem letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás; szakmai újraképzés;

 szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 21 02284

 ( 220 ) 2021.06.09.

 ( 731 )  Várnai Myrtill Adrienne, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching/tréning; egészségvédő

klubok szolgáltatásai (egészségügyi tréning); elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; gyakorlati

képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások (oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok;

mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; nem letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás; szakmai újraképzés;

 szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 21 02285

 ( 220 ) 2021.06.09.

 ( 731 )  Várnai Myrtill Adrienne, Budapest (HU)

 ( 541 ) PREVENTOR TM

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching/tréning; egészségvédő

klubok szolgáltatásai (egészségügyi tréning); elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; gyakorlati

képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások (oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok;

mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; nem letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás; szakmai újraképzés;

 szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 21 02355
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 ( 220 ) 2021.06.14.

 ( 731 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NINJAMAS PYJAMA PANTS

 ( 511 )  5    Eldobható pelenkák és szobatisztaságra szoktató pelenkanadrágok kisgyermekeknek.

 ( 210 ) M 21 02402

 ( 220 ) 2021.06.17.

 ( 731 )  Axente Gréta, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Orosz János, Budapest

 ( 541 ) Greti's

 ( 511 )  30    Müzliszeletek, energiaszeletek; müzlik; müzliből készített rágcsálnivalók; müzli desszertek; müzli; gabona

alapú müzliszeletek; főként gabonaféléket tartalmazó müzlik; búzaalapú müzliszeletek; müzliszeletek; reggeli

 gabonafélék, zabkása, búzadara; reggeli sütemények.

 35    Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; kereskedelmi szolgáltatások,

interneten is, a következőkre vonatkozóan: müzlik; kereskedelmi szolgáltatások, interneten is, a következőre

vonatkozóan: müzliből készített rágcsálnivalók; kereskedelmi szolgáltatások, interneten is, a következőre

vonatkozóan: müzli desszertek; kereskedelmi szolgáltatások, interneten is, a következőre vonatkozóan: gabona

alapú müzliszeletek; kereskedelmi szolgáltatások, interneten is, a következőre vonatkozóan: főként gabonaféléket

tartalmazó müzlik; kereskedelmi szolgáltatások, interneten is, a következőre vonatkozóan: búza alapú

müzliszeletek; kereskedelmi szolgáltatások, interneten is, a következőre vonatkozóan: müzliszeletek,

energiaszeletek; kereskedelmi szolgáltatások, interneten is, a következőre vonatkozóan: reggeli gabonafélék,

 zabkása, búzadara; kereskedelmi szolgáltatások, interneten is, a következőre vonatkozóan: reggeli sütemények.

 ( 210 ) M 21 02411

 ( 220 ) 2021.06.17.

 ( 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);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 210 ) M 21 02413

 ( 220 ) 2021.06.17.

 ( 731 )  Mercatex Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Zokni, alsóruházat.

 ( 210 ) M 21 02420
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 ( 220 ) 2021.06.17.

 ( 731 )  Munch Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MUNCH

 ( 511 ) 9    Letölthető szoftverek; letölthető szoftverek mobil applikáció formájában; letölthető szoftverek mobil

 applikáció formájában ételszállításhoz és -rendeléshez.

  43    Ételrendelési szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02447

 ( 220 ) 2021.06.21.

 ( 731 )  Somló Spirit Korlátolt Felelősségű Társaság, Somlóvásárhely (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BLTN Hard Seltzer

 ( 511 )   33    Alkoholos italok (sörök kivételével).

 ( 210 ) M 21 02448

 ( 220 ) 2021.06.21.

 ( 731 )  GABRIEL TRANSPORT Kereskedelmi és Fuvarozó Kft., Sülysáp (HU)

 ( 740 )  Dr. Karsay Ferenc, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Légi- és hajózási szolgáltatások; légi szállítás; légi szállítás megszervezése; légi szállítás megszervezésére

vonatkozó szolgáltatások; légi szállítási szolgáltatások; légitársaságok szállítási szolgáltatásai; szállítási

logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások nyújtása; szállításszervezés; szállításszervezési szolgáltatások;

szárazföldi, tengeri és légi szállítás szervezése és lebonyolítása; szárazföldi, vízi [tengeri] és légiszállítás

megszervezése; szállítás, szállítási szolgáltatások; szállítási ügynökségi szolgáltatások; légi szállításra vonatkozó

információszolgáltatás; szállítással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; szállítással kapcsolatos információs,

tanácsadási és foglalási szolgáltatások; szállítmányozási ügynökség; szállítmányozási ügynökségre vonatkozó

 tájékoztatás; szállítással és utazással kapcsolatos információnyújtás; szállítmányozás és fuvarközvetítés.

 ( 210 ) M 21 02449

 ( 220 ) 2021.06.21.

 ( 731 )  Nagyhegyesi Takarmány Kft., Nagyhegyes (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BUDDY

 ( 511 )   31    Táplálékok és italok állatoknak; táplálék házi kedvenceknek; táplálékok és takarmányok állatoknak.

 ( 210 ) M 21 02450

 ( 220 ) 2021.06.21.

 ( 731 )  Fémalk Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Alumínium öntvény.

 ( 210 ) M 21 02451
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 ( 220 ) 2021.06.21.

 ( 731 )  Feil Liza, Paks (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; inhaláló készülékek.

 ( 210 ) M 21 02452

 ( 220 ) 2021.06.18.

 ( 731 )  Pelso-Chem Kft., Balatonboglár (HU)

 ( 541 ) LEXY

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítények, és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

 szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek; hajmosó szerek; fogkrémek.

 ( 210 ) M 21 02453

 ( 220 ) 2021.06.18.

 ( 731 )  Pelso-Chem Kft., Balatonboglár (HU)

 ( 541 ) PELSO

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítények, és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

 szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek; hajmosó szerek; fogkrémek.

 ( 210 ) M 21 02454

 ( 220 ) 2021.06.18.

 ( 731 )  Pelso-Chem Kft., Balatonboglár (HU)

 ( 541 ) JOY

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítények, és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

 szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek; hajmosó szerek; fogkrémek.

 ( 210 ) M 21 02455

 ( 220 ) 2021.06.21.

 ( 731 )  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás biztosítása.

 ( 210 ) M 21 02456

 ( 220 ) 2021.06.21.

 ( 731 )  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás biztosítása.

 ( 210 ) M 21 02457

 ( 220 ) 2021.06.21.

 ( 731 )  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás biztosítása.

 ( 210 ) M 21 02458

 ( 220 ) 2021.06.21.

 ( 731 )  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás biztosítása.

 ( 210 ) M 21 02476

 ( 220 ) 2019.09.20.

 ( 731 )  Smith & Wesson Inc., Springfield Massachusetts (US)

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

 ( 541 ) EZ

 ( 511 )   13    Lőfegyverek.

 ( 210 ) M 21 02479

 ( 220 ) 2021.06.22.

 ( 731 )  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 02480
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 ( 220 ) 2021.06.22.

 ( 731 )  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Kecskemét (HU)

 ( 541 ) Petőfi200

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

 ( 210 ) M 21 02482

 ( 220 ) 2021.06.22.

 ( 731 )  Szegedi Szakképzési Centrum, Szeged (HU)

 ( 541 ) SZEREVI

 ( 511 )   41    Oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás.

 ( 210 ) M 21 02483

 ( 220 ) 2021.06.22.

 ( 731 )  Szegedi Szakképzési Centrum, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Grafikai tervezés.

 ( 210 ) M 21 02484

 ( 220 ) 2021.06.22.

 ( 731 )  Szegedi Szakképzési Centrum, Szeged (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   42    Grafikai tervezés.

 ( 210 ) M 21 02485

 ( 220 ) 2021.06.22.

 ( 731 )  Szegedi Szakképzési Centrum, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Grafikai tervezés.

 ( 210 ) M 21 02544

 ( 220 ) 2021.06.25.

 ( 731 )  PATINVEST Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Frei János, Pécs
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

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

 ( 210 ) M 21 02547

 ( 220 ) 2021.06.25.

 ( 731 )  PATINVEST Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Frei János, Pécs

  ( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

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

 ( 210 ) M 21 02572

 ( 220 ) 2021.06.25.

 ( 731 )  Dr. Shahbazi Irani Arvin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mándó Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Vinshah

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; ajakvédők [kozmetikai]; arckrémek [kozmetikai]; arckrémek kozmetikai használatra; arclemosó

tejek kozmetikai használatra; bőrápoló krémek [kozmetikai]; bőrápoló krémek kozmetikai célokra; bőrtisztítók

[kozmetikai]; kenőcsök kozmetikai célokra; kozmetikai arcápoló készítmények; kozmetikai ceruzák; kozmetikai

festékek; kozmetikai fodrászkészítmények; kozmetikai kézkrémek; kozmetikai krémek és tejek; kozmetikai

maszkok; kozmetikai szerek; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai vatta; napolajok kozmetikai

célokra; száj- és fogápoló kozmetikai készítmények; természetes olajok kozmetikai célokra; test- és arczselék

[kozmetikai cikkek]; ajakbalzsam, szőlőzsír; ajakfények; ajakrúzs; bőr-, szem- és körömápoló készítmények;
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dezodorok személyes használatra [illatszerek]; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok szemöldökhöz;

 kozmetikumok szemhéjfesték formájában; parfümök személyes használatra.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; műfogak; csapok műfogakhoz;

orvosi köpenyek; sebészeti köpenyek; betegvizsgáló köpenyek; diagnosztikai képalkotó készülékek orvosi

használatra; diagnosztikai, vizsgálati és felügyeleti berendezések; fogászati kesztyűk; fogászati készülékek és

berendezések; fogászati eszközök; egészségügyi maszkok por elleni védelemre, orvosi célokra; egészségügyi

maszkok porizolációhoz gyógyászati célokra; fogorvosi arcvédő maszkok; gyógyászati célú egészségügyi

maszkok; fogorvosi arcvédők, arcvédő maszkok; maszkok egészségügyi személyzet általi használatra; orrvédő

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

arcvédő maszkok; sebészeti maszkok; hajvédő sapkák fogorvosi használatra [fogorvosoknak]; fogorvosok

 elektromos szerszámai szájápoláshoz; fogorvosi vizsgálószékek.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; overallok, munkaruhák; papírruházat.

 44    Orvosi szolgáltatások; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi rendelők; fogászati klinikák szolgáltatásai;

fogászati tanácsadás; fogászattal kapcsolatos tanácsadás; fogászattal kapcsolatos tájékoztatás; kozmetikai

 fogászat; szedációs fogászat.

 ( 210 ) M 21 02621

 ( 220 ) 2021.06.30.

 ( 731 )  TDS Buda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Roland Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 02622

 ( 220 ) 2021.07.01.

 ( 731 )  S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MR. MUSCLE LEFOLYÓCSŐ VÉDŐ TECHNOLÓGIA

 ( 511 )  3    Általános célú lefolyódugulás-elhárítók.

 ( 210 ) M 21 02623

 ( 220 ) 2021.06.30.

 ( 731 )  Cornexi Kft., Cegléd (HU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) ZABRUDI

 ( 511 )  30    Csokoládé; gabonakészítmények; gabonaszeletek; magas protein tartalmú gabonaszeletek: müzli;

müzliszeletek; magas protein tartalmú müzliszeletek; gabonapelyhek; kukoricapehely; zabpehely; zab alapú

ételek; snack ételek (gabona alapú); csokoládébevonatú zabszeletek; magas protein tartalmú csokoládé-bevonatú

 zabszeletek.

 ( 210 ) M 21 02625

 ( 220 ) 2021.07.01.

 ( 731 )  Veress Márton Antal, Leányfalu (HU)
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 ( 740 )  Veress Gábor Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 02626

 ( 220 ) 2021.07.01.

 ( 731 )  Lasse Lox Kft., Budapest (HU)

 Locskai László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bemutató szekrények, vitrinek [nem hűtőpultok]; beltéri bútorok; beépített szekrények; beépített

konyhaszekrények, konyhablokkok; beépített konyhabútor; beépített hálószobabútor; beépített bútorokhoz

használatos díszítő szegélycsíkok fából; beépített bútorokhoz használatos műanyag díszítő szegélycsíkok;

beépített bútorok; bárszekrények [bútorok]; bárszékek; áthelyezhető nem fém tároló állványok [bútorok];

 asztallapok; asztalkák; állítható magasságú konyhai bútorok; ajtók szekrényekhez.

 ( 210 ) M 21 02627

 ( 220 ) 2021.07.02.

 ( 731 )  MEDICOR Elektronika Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; fogyatékkal élők számára

kialakított terápiás eszközök és segédeszközök; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;

lélegeztető készülékek mesterséges lélegeztetéshez; mesterséges lélegeztető készülékek; motoros lélegeztető

 készülékek mesterséges lélegeztetéshez; lélegeztető készülékek orvosi használatra.

 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; minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása;

minőségbiztosítási konzultáció, tanácsadás; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés;

 számítógépes szoftverekhez kapcsolódó minőségellenőrzés.

  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02634

 ( 220 ) 2021.07.02.

 ( 731 )  HELIA-D & SUPERNOVA Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Gyanták szőrtelenítéshez; szőrtelenítő folyadékok, oldatok; szőrtelenítő gyanta; szőrtelenítő gyantacsíkok

 testre; szőrtelenítő krémek; szőrtelenítő viaszok; szőrtelenítők.
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 ( 210 ) M 21 02641

 ( 220 ) 2021.07.05.

 ( 731 )  Albensis Trader Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) Rodent Stop

 ( 511 )  5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények.

 ( 210 ) M 21 02742

 ( 220 ) 2021.07.14.

 ( 731 )  Marokháziné Zoltai Kinga Helga, Vác (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás; nevelés; szakmai képzés; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés).

 ( 210 ) M 21 02743

 ( 220 ) 2021.07.14.

 ( 731 )  Marokháziné Zoltai Kinga Helga, Vác (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás; nevelés; szakmai képzés; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés).

A rovat 118 darab közlést tartalmaz.
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