
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  229.924

 ( 151 )  2019.12.10.

 ( 210 )  M 18 01858

 ( 220 )  2018.06.18.

 ( 732 )  DIAMOND Quest Ltd., OMC Chambers, Road Town, Tortola (VG)

 ( 740 )  KOVÁRI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák; cigaretták; cigarettásdobozok; cigaretta filterek; cigarettaszipkák;

 cigarettapapír; cigarettatartók; szopókák cigarettaszipkákhoz; pipák; szivarkák; szivarok; hamutartók; öngyújtók.

 ( 111 )  234.286

 ( 151 )  2021.05.14.

 ( 210 )  M 20 00925

 ( 220 )  2020.03.31.

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

 ( 740 )  Dr. Wéber Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

 ( 111 )  234.435

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 16 03186

 ( 220 )  2016.10.06.

 ( 732 )  Kutasi Kelli, Domony (HU)

 ( 740 )  Dr. Pécsváradi János, Budapest

  

( 546 )

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 17. szám, 2021.09.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2236



 ( 111 )  234.645

 ( 151 )  2021.06.15.

 ( 210 )  M 20 02947

 ( 220 )  2020.10.02.

 ( 732 )  "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rönky Ernő, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  234.876

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03163

 ( 220 )  2020.10.21.

 ( 732 )  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 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.

 ( 111 )  235.008

 ( 151 )  2021.09.01.

 ( 210 )  M 21 03038

 ( 220 )  2000.04.20.

 ( 732 ) Bliss Products Holdings LLC (Florida állam törvényei szerint működő vállalat), Los Angeles, California

 (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BLISS

 ( 511 ) 3    Illatszerek, díszítő kozmetikumok, arckozmetikumok, bőrápoló termékek, szappanok, test- és lábápoló

szerek, parfümök, illóolajok, fogápoló szerek, fürdősók, fürdéshez használt kozmetikai készítmények, hajápoló

 szerek valamint testápoló és tusoló szerek.

 ( 111 )  235.032

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 21 00397
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 ( 220 )  2021.02.04.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  ROSESOLUTE

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  235.034

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 21 00038

 ( 220 )  2021.01.07.

 ( 732 )  Certop International Holding Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  235.035

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 21 00045

 ( 220 )  2021.01.07.

 ( 732 ) FX Software Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

 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;

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.

 ( 111 )  235.036

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 21 00046

 ( 220 )  2021.01.07.

 ( 732 ) FX Software Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

 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;

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.

 ( 111 )  235.037

 ( 151 )  2021.08.12.
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 ( 210 )  M 21 00047

 ( 220 )  2021.01.07.

 ( 732 )  Lakics Gépgyártó Kft., Kaposvár (HU)

 ( 541 )  LPVind

 ( 511 ) 7    Áramszolgáltató berendezések, generátorok, szélgenerátorok, áramfejlesztő generátorok, napelemes

 generátorok.

  37    Energiatermelő berendezések, szél- és naperőművek szerelése, javítása, karbantartása.

 42    Mérnöki tervezés, erőművek és erőművi berendezések tervezése, szélerőművek tervezése, naperőművek

 tervezése.

 ( 111 )  235.038

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 21 00049

 ( 220 )  2021.01.08.

 ( 732 )  ProteoScientia Kutatási és Fejlesztési Kft., Cserhátszentiván (HU)

 ( 541 )  CELLHUB

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások.

 ( 111 )  235.039

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 21 00051

 ( 220 )  2021.01.08.

 ( 732 )  Hortobágy-Faluvéghalmi Mezőgazdasági Kft., Hortobágy (HU)

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

 ( 541 )  Faluvégi Legelős

 ( 511 )   29    Húsipari termékek; húsok; húskészítmények.

 ( 111 )  235.040

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 21 00054

 ( 220 )  2021.01.08.

 ( 732 )  Hortobágy-Faluvéghalmi Mezőgazdasági Kft., Hortobágy (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Húsipari termékek; húsok; húskészítmények.

 ( 111 )  235.041

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 21 00055

 ( 220 )  2021.01.08.

 ( 732 )  Vigh Péter Levente, Budapest (HU)

 ( 541 )  Másfél fok - éghajlatváltozás közérthetően

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; oktatási szolgáltatások coaching formájában; elektronikus
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kiadványszerkesztés; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése;

elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus

szövegek megjelentetése; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; nyomtatott anyagok kiadása

[elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek

kivételével] elektronikus formában; szövegek kiadása elektronikus média formájában; nyomtatott anyagok

megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában az interneten;

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

letölthetők; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fordítás; fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés [szemléltetés];

know-how átadása (képzés); képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos

konferenciák szervezése; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák,

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

konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák

szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák szervezése;

szakképzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; mentorálás;

nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; környezetvédelemhez kapcsolódó oktatási

szolgáltatások; környezeti témákkal kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások a

 természet- és környezetvédelemmel kapcsolatban.

 42    Szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás;

szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és

 szaktanácsadás.

 ( 111 )  235.043

 ( 151 )  2021.09.08.

 ( 210 )  M 21 00202

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

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

 ( 541 )  Fundamenta Akadémia

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek; jelzálogbank; kölcsön

[finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi

információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás;

 részletfizetési hitelnyújtás; finanszírozási szolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások.

 41    Know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; mentorálás; oktatás biztosítása;

 oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás.

 ( 111 )  235.044

 ( 151 )  2021.08.31.

 ( 210 )  M 21 00203

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési
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szolgáltatások); ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek; jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki

szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások;

pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás;

 takarékpénztár szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása.

 41    Know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; mentorálás; oktatás biztosítása;

 oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás.

 ( 111 )  235.045

 ( 151 )  2021.08.30.

 ( 210 )  M 21 00204

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

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

 ( 541 )  Fundamenta Solar

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek; jelzálogbank; kölcsön

[finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi

információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás;

 részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások.

  42    Energiatakarékossági tanácsadás.

 ( 111 )  235.046

 ( 151 )  2021.08.30.

 ( 210 )  M 21 00205

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

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

 ( 541 )  Fundamenta Ingatlan

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek;

jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,

bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,

támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások; ingatlanközvetítés;

 ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség.

 ( 111 )  235.047

 ( 151 )  2021.08.30.

 ( 210 )  M 21 00206

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek; jelzálogbank; kölcsön

[finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi

információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás;

 részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások.

  42    Energiatakarékossági tanácsadás.
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 ( 111 )  235.048

 ( 151 )  2021.08.30.

 ( 210 )  M 21 00207

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

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

 ( 541 )  Fundamenta Pénzügyek

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek;

jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,

bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,

 támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások.

 ( 111 )  235.049

 ( 151 )  2021.08.30.

 ( 210 )  M 21 00208

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

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

 ( 541 )  Fundamenta VideóBankár

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek;

jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,

bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,

 támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások.

 ( 111 )  235.050

 ( 151 )  2021.08.30.

 ( 210 )  M 21 00209

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

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

 ( 541 )  Fundamenta WebBankár

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; ingatlanok értékbecslése;

ingatlanügyletek; jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés

[biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi

szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások;

 finanszírozási szolgáltatások; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások).

 ( 111 )  235.051

 ( 151 )  2021.08.30.

 ( 210 )  M 21 00210

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

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

 ( 541 )  Fundamenta TelefonBankár

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek;

jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,
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bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,

 támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások.

 ( 111 )  235.052

 ( 151 )  2021.08.30.

 ( 210 )  M 21 00211

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek;

jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,

bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,

 támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások.

 ( 111 )  235.053

 ( 151 )  2021.08.30.

 ( 210 )  M 21 00212

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

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

 ( 541 )  Fundamenta MobilBankár

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek; jelzálogbank; kölcsön

[finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi

információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás;

 részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások.

 ( 111 )  235.054

 ( 151 )  2021.08.30.

 ( 210 )  M 21 00214

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek;

jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,

bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,

támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások; ingatlanközvetítés;

 ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség.

 ( 111 )  235.055

 ( 151 )  2021.08.30.

 ( 210 )  M 21 00215

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)
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 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek;

jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,

bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,

 támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások.

 ( 111 )  235.056

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 00198

 ( 220 )  2020.01.23.

 ( 732 )  Lunchbox Produkciós Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;

írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);

 csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

 (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  235.057

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 01408

 ( 220 )  2020.05.22.

 ( 732 )  New Beauty Corner Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bárdos Rita, Budapest

 ( 541 )  NEW BEAUTY CORNER

 ( 511 ) 3    Bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; dezodoráló szappan; dörzsölő szerek; esszenciális

olajok; hajbalzsamok; műkörmök; műszempillák; ragasztószerek kozmetikai használatra; samponok;

szemöldökceruzák; szempillaspirál; vatta kozmetikai használatra; nem gyógyhatású kozmetikumok és

piperekészítmények; hajápoló folyadékok; hajegyenesítő készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajhullámosító

készítmények; hajspray; kozmetikai, szépségápolási készítmények; körömlakk lemosó készítmények; nem

 gyógyhatású szépségápoló szerek; szépségápoló kozmetikumok.

 44    Fodrász szolgáltatás; fodrászat; fodrászszalon szolgáltatások; hajápolási szolgáltatások; hajápolással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; hajkezelés; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; körömápolási

szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai test-,

arc- és hajápoló szolgáltatások; lábápolási szolgáltatások; manikűr és pedikűr szolgáltatások; smink

 szolgáltatások; szépségápolás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás; szépségszalon szolgáltatások.

 ( 111 )  235.059

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 01767
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 ( 220 )  2020.06.23.

 ( 732 )  Kovács Lajos, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz Zsolt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás.

 ( 111 )  235.060

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 01777

 ( 220 )  2020.06.19.

 ( 732 )  S.C. WINE PRINCESS S.R.L., Arad, Romania (RO)

 ( 740 )  ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  SZIKLABOR

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  235.061

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 01778

 ( 220 )  2020.06.19.

 ( 732 )  Belváros-Lipótváros Sportközpont Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  Train & Go

 ( 511 )  41    Szabadidős tevékenységek és szolgáltatások; sporttevékenységek; sport- és fitnesz- szolgáltatások;

sportegyesületi tevékenység; klubtevékenység; sportoktatás és edzés; sportoktatás és képzések szervezése;

 sportesemények szervezése; sportlétesítmények üzemeltetése és bérbeadása.

 ( 111 )  235.062

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03038

 ( 220 )  2020.10.11.

 ( 732 )  Dobos János Tamás, Pécs (HU)

 Dobos Dániel, Pécs (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.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  235.063

 ( 151 )  2021.09.03.

 ( 210 )  M 20 03089

 ( 220 )  2020.10.15.

 ( 732 )  Perényi Zoltán Gábor, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Gulyás & Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 berendezések.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési szolgáltatások; légkondicionáló berendezések telepítése és

 javítása.

  45    Biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

 ( 111 )  235.064

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03200

 ( 220 )  2015.01.09.

 ( 732 )  K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG, Wuppertal (DE)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

 és kutató szolgáltatások; számítógépes hardver és szoftver tervezése és fejlesztése.

 ( 111 )  235.065

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03218

 ( 220 )  2020.10.28.

 ( 732 )  Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy János, Szentendre

 ( 541 )  Ganz-MÁVAG

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

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

  12    Vasúti járművek.

  37    Járműfényezés; járműjavítás (üzemzavar); járművek karbantartása; járművek karbantartása és javítása.

  40    Festési szolgáltatások; hegesztési szolgáltatások; fémek bevonása.

 ( 111 )  235.066

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03219

 ( 220 )  2020.10.28.

 ( 732 )  Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy János, Szentendre

 ( 541 )  MA-VAG

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos
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 fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

  12    Vasúti járművek.

  37    Járműfényezés; járműjavítás (üzemzavar); járművek karbantartása; járművek karbantartása és javítása.

  40    Festési szolgáltatások; hegesztési szolgáltatások; fémek bevonása.

 ( 111 )  235.067

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03220

 ( 220 )  2020.10.28.

 ( 732 )  Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy János, Szentendre

 ( 541 )  MÁVAG

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

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

  12    Vasúti járművek.

  37    Járműfényezés; járműjavítás (üzemzavar); járművek karbantartása; járművek karbantartása és javítása.

  40    Festési szolgáltatások; hegesztési szolgáltatások; fémek bevonása.

 ( 111 )  235.068

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03222

 ( 220 )  2020.10.28.

 ( 732 )  Pepita.hu Zrt., Szeghalom (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PEPITA

 ( 511 )  35    Kereskedelmi vállalkozások irányításához nyújtott, közönségkapcsolattal kapcsolatos segítségnyújtás;

közönségszolgálathoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; vállalati

kommunikációs szolgáltatások; árubemutatás; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése

eladási célokra; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra;

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

elektronikus eszközök segítségével, az úgynevezett teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is;

audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás [promóciós/reklámozási

célokra]; bemutatók szervezése eladási célokra; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók

szervezése üzleti célokra; értékesítési bemutatók; kirakatrendezési szolgáltatások; promóciós, reklám célú

árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú

kiállítások szervezése és lebonyolítása; termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; termékek és szolgáltatások

bemutatása; üzleti merchandising kijelző szolgáltatások; divatbemutatók kereskedelmi célokra; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; gazdasági és reklámcélú szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése és

lebonyolítása; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése

kereskedelmi- és reklámcélokra; kereskedelmi bemutatók levezetése; kereskedelmi bemutatók promóciója és

lebonyolítása; kereskedelmi bemutatókkal kapcsolatos szervezési szolgáltatások; kereskedelmi célú kiállítások

lebonyolítása; kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése;

kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása;

virtuális kereskedelmi bemutatók online levezetése; adminisztratív hűségkártya szolgáltatások; engedményeket

vagy vásárlásra való ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja; értékesítési és népszerűsítő

ösztönzőprogramok szervezése, működtetése és felügyelete; értékesítési és promóciós ösztönzőprogramok

adminisztrációja; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése értékesítések adminisztrációja és

promóciós ösztönző sémák útján, amelyek kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak; hűség- és ösztönző

programok működtetése; mások termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén;
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ügyfélkapcsolat-kezelés; vásárlói hűségprogramok szervezése, működtetése és felügyelete; vásárlói

hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; áruk és szolgáltatások értékesítésének

elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; harmadik fél

termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése kuponok terjesztése révén; hirdetések és reklámanyagok

[szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; promóciós anyagok terjesztése; promóciós

szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése reklámcélból; reklám- és promóciós anyagok

terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyagok online terjesztése;

reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámminták terjesztésének lebonyolítása telefonos

megkeresések alapján; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül;

reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; termékminták, áruminták terjesztése;

e-kereskedelemmel kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; fogyasztói vásárlási szokások elemzésével

kapcsolatos tanácsadás; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások;

keresőmotor-optimalizációval kapcsolatos konzultáció; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketing

tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártók részére; marketing tanácsadás; marketingtanácsadás a közösségi

média területén; promóciók szervezése audiovizuális média használatával; promóciós kampányok szervezésével

kapcsolatos konzultáció vállalatok számára; reklám- és marketing konzultáció; sajtóreklámozási konzultáció;

digitális hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület

online kölcsönzése; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; internetes hirdetési felületek

rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; mindenféle reklámozási és

marketing bemutató anyagok bérbeadása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása; termékek és

szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; weboldalakon biztosított felületek

termékek és szolgáltatások reklámozására; weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és

szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; adásvételi szerződések

készítése harmadik felek számára; árajánlatok termékekre vagy szolgáltatásokra; árak összehasonlítására épülő

vásárlási szolgáltatások; árelemzés; árösszehasonlító szolgáltatások; árubeszerzés másik vállalkozás

megbízásából; árubeszerzéssel és -értékesítéssel kapcsolatos szerződések tárgyalása; áruk eladására és

beszerzésére vonatkozó megállapodások közvetítése; árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói adatok

nyújtása; árukkal kapcsolatos ajánlatok nyújtása a fogyasztók számára kereskedelmi célokból; áruvásárlás

lebonyolítása harmadik feleknek; értékesítési adminisztráció; import és export szolgáltatások; jótállási igények

adminisztratív feldolgozása; jótállási igények feldolgozásával kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások;

kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; kereskedelmi tranzakciók közvetítése és lebonyolítása;

közösségi vásárlás megszervezése; kuponbeszerzési szolgáltatások harmadik fél számára; megvásárolni szánt

termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók számára; online

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online árösszehasonlítási szolgáltatások;

online rendelési szolgáltatások; online üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára lebonyolított

kereskedelmi tranzakciók intézése; postai csomagküldő szolgáltatások adminisztratív feldolgozása és

megszervezése; rendelések elektronikus feldolgozása; rendelési szolgáltatások; rendelési szolgáltatások

megbízásra; reklámozással kapcsolatos közvetítői szolgáltatások; számítógépes megrendelések adminisztratív

feldolgozása; számítógépesített készletrendelés; számítógépesített on-line rendelési szolgáltatások; telefonon vagy

számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; telemarketing szolgáltatások; termékek

eladásával és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos üzleti közvetítői és tanácsadói szolgáltatások; üzleti

adminisztrációs szolgáltatások internetes eladások feldolgozására; vásárlói megrendelések adminisztratív

feldolgozása postai csomagküldő vállalatok által biztosított szolgáltatások keretében; vásárlói termékinformációk

nyújtása az interneten; adatfeldolgozás; adatfeldolgozás ellenőrzése; áruk leltározása; automatizált

adatfeldolgozás; kereskedelmi információk szerzése; kereskedelmi információk összeállítása; kereskedelmi

információk gyűjtése; kereskedelmi nyilvántartások összeállítása; készletellenőrzési jelentések számítógépesített

összeállítása; készletkezelési szolgáltatások; online adatfeldolgozási szolgáltatások; online adatfeldolgozó

szolgáltatások; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szolgáltatás értékesítési mennyiség figyelésére; webáruház
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működtetésével kapcsolatos adminisztráció; webáruház működtetésével kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;

 webáruház működtetése mint kereskedelmi szolgáltatás.

 ( 111 )  235.071

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03715

 ( 220 )  2020.12.03.

 ( 732 )  SOLAZ Média Produkciós Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tremmel Brigitta, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  235.072

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03716

 ( 220 )  2020.12.03.

 ( 732 )  TMT Technics Korlátolt Felelősségű Társaság, Gomba (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TMT

 ( 511 ) 9    Vegyszerek elleni védőruházat; védőruházat sérülések megelőzésére; tűz elleni védőruházatok; golyóálló

anyagokból készült védőruházat; balesetmegelőző, sugárzás- és tűzvédelmi védőruházat; védőszemüvegek;

biztonsági védőszemüveg; védőszemüvegek sportoláshoz; védőszemüvegek hegesztéshez; védőszemüvegek,

biztonsági szemüvegek; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; porvédő maszkok;

védőálarcok/-maszkok; optikai készülékek és eszközök; célkövetők [optikai]; optikai mérőberendezések; optikai

keresők; optikai érzékelők; optikai adathordozók; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai üveg; tükrök [optikai];

 célfelderítő készülékek [optikai]; optikai lencsés nézőkék; optikai lencsék védői.

 18    Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok

bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák (poggyász); bőrszíjak; bőrszíjak (nyergesáru);

bőrtakarók (szőrmék); dobozok bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk

bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák

(állatbőrök); iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru gyermekek hordozására (heveder); kenguruk

(hevederek) csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek

(kis utazóládák); ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák; moleszkin (bőrutánzat); műbőr; oldaltáskák,

tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák (zacskók, tasakok);

vadásztáskák; utazókészletek (bőráruk); utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből; bőrruházat; túratáskák;

 túrahátizsákok.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; munkaruházati cikkek; alsónadrágok; alsóneműk; bodyk (alsóruházat);

cipőfelsőrészek; csuklyák, kapucnik (ruházat); díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők

(kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; harisnyanadrágok; harisnyák;
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hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek; kalapok; kerékpáros öltözékek; kesztyűk (ruházat); kezeslábasok

(felsőruházat); készruhák; kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruhaneműk);

kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők; magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények; melltartók;

munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők;

papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat gépkocsivezetőknek; sapkák; sálak;

síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák; szandálok; szoknyák;

tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan ruházat; zoknik; övek

(ruházat); kezeslábas overallok; overallok, munkaruhák; vadászathoz szánt overallok; túracipők; túrabakancsok;

túranadrágok; horgászcipők; horgászingek; horgászcsizmák; horgászmellények; vadászcipők; vadászingek;

 vadászcsizmák, vadászmellények.

 35    Kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbi árukkal kapcsolatban: vegyszerek elleni védőruházat;

védőruházat sérülések megelőzésére; tűz elleni védőruházatok; golyóálló anyagokból készült védőruházat;

balesetmegelőző, sugárzás- és tűzvédelmi védőruházat; védőszemüvegek; biztonsági védőszemüveg;

védőszemüvegek sportoláshoz; védőszemüvegek hegesztéshez; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek;

szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; porvédő maszkok; védőálarcok/-maszkok;

optikai készülékek és eszközök; célkövetők [optikai]; optikai mérőberendezések; optikai keresők; optikai

érzékelők; optikai adathordozók; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai üveg; tükrök [optikai]; célfelderítő

készülékek [optikai]; optikai lencsés nézőkék; optikai lencsék védői; aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák;

bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök,

utazóládák (poggyász); bőrszíjak; bőrszíjak (nyergesáru); bőrtakarók (szőrmék); dobozok bőrből vagy műbőrből;

ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk

sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák (állatbőrök); iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru

gyermekek hordozására (heveder); kenguruk (hevederek) csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott

bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek (kis utazóládák); ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák;

moleszkin (bőrutánzat); műbőr; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák;

strandtáskák; táskák (zacskók, tasakok); vadásztáskák; utazókészletek (bőráruk); utazóládák; útitáskák; vállszíjak

bőrből; bőrruházat; túratáskák; túrahátizsákok; ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; munkaruházati cikkek;

alsónadrágok; alsóneműk; bodyk (alsóruházat); cipőfelsőrészek; csuklyák, kapucnik (ruházat); díszzsebkendők

(ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok; felöltők; felsőruházat;

fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők;

harisnyanadrágok; harisnyák; hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek; kalapok; kerékpáros öltözékek; kesztyűk

(ruházat); kezeslábasok (felsőruházat); készruhák; kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák;

kötények (ruhaneműk); kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők; magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények;

melltartók; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak,

gallérvédők; papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat gépkocsivezetőknek;

sapkák; sálak; síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák;

szandálok; szoknyák; tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan

ruházat; zoknik; övek (ruházat); kezeslábas overallok; overallok, munkaruhák; vadászathoz szánt overallok;

túracipők; túrabakancsok; túranadrágok; horgászcipők; horgászingek; horgászcsizmák; horgászmellények;

vadászcipők; vadászingek; vadászcsizmák, vadászmellények; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak

készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; kirakatrendezés, online kirakat tervezés és készítés; reklámozás;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták) kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban;

számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk; vásárlási megrendelések
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ügyintézése; webshop üzemeltetés; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám

 szolgáltatások.

 ( 111 )  235.073

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03717

 ( 220 )  2020.12.03.

 ( 732 )  TMT Technics Korlátolt Felelősségű Társaság, Gomba (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Vegyszerek elleni védőruházat; védőruházat sérülések megelőzésére; tűz elleni védőruházatok; golyóálló

anyagokból készült védőruházat; balesetmegelőző, sugárzás- és tűzvédelmi védőruházat; védőszemüvegek;

biztonsági védőszemüveg; védőszemüvegek sportoláshoz; védőszemüvegek hegesztéshez; védőszemüvegek,

biztonsági szemüvegek; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; porvédő maszkok;

védőálarcok/-maszkok; optikai készülékek és eszközök; célkövetők [optikai]; optikai mérőberendezések; optikai

keresők; optikai érzékelők; optikai adathordozók; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai üveg; tükrök [optikai];

 célfelderítő készülékek [optikai]; optikai lencsés nézőkék; optikai lencsék védői.

 18    Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok

bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák (poggyász); bőrszíjak; bőrszíjak (nyergesáru);

bőrtakarók (szőrmék); dobozok bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk

bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák

(állatbőrök); iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru gyermekek hordozására (heveder); kenguruk

(hevederek) csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek

(kis utazóládák); ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák; moleszkin (bőrutánzat); műbőr; oldaltáskák,

tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák (zacskók, tasakok);

vadásztáskák; utazókészletek (bőráruk); utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből; bőrruházat; túratáskák;

 túrahátizsákok.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; munkaruházati cikkek; alsónadrágok; alsóneműk; bodyk (alsóruházat);

cipőfelsőrészek; csuklyák, kapucnik (ruházat); díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők

(kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; harisnyanadrágok; harisnyák;

hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek; kalapok; kerékpáros öltözékek; kesztyűk (ruházat); kezeslábasok

(felsőruházat); készruhák; kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruhaneműk);

kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők; magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények; melltartók;

munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők;

papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat gépkocsivezetőknek; sapkák; sálak;

síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák; szandálok; szoknyák;

tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan ruházat; zoknik; övek

(ruházat); kezeslábas overallok; overallok, munkaruhák; vadászathoz szánt overallok; túracipők; túrabakancsok;

túranadrágok; horgászcipők; horgászingek; horgászcsizmák; horgászmellények; vadászcipők; vadászingek;

 vadászcsizmák, vadászmellények.

 35    Kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbi árukkal kapcsolatban: vegyszerek elleni védőruházat;

védőruházat sérülések megelőzésére; tűz elleni védőruházatok; golyóálló anyagokból készült védőruházat;

balesetmegelőző, sugárzás- és tűzvédelmi védőruházat; védőszemüvegek; biztonsági védőszemüveg;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 17. szám, 2021.09.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2251



védőszemüvegek sportoláshoz; védőszemüvegek hegesztéshez; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek;

szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; porvédő maszkok; védőálarcok/-maszkok;

optikai készülékek és eszközök; célkövetők [optikai]; optikai mérőberendezések; optikai keresők; optikai

érzékelők; optikai adathordozók; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai üveg; tükrök [optikai]; célfelderítő

készülékek [optikai]; optikai lencsés nézőkék; optikai lencsék védői; aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák;

bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök,

utazóládák (poggyász); bőrszíjak; bőrszíjak (nyergesáru); bőrtakarók (szőrmék); dobozok bőrből vagy műbőrből;

ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk

sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák (állatbőrök); iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru

gyermekek hordozására (heveder); kenguruk (hevederek) csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott

bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek (kis utazóládák); ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák;

moleszkin (bőrutánzat); műbőr; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák;

strandtáskák; táskák (zacskók, tasakok); vadásztáskák; utazókészletek (bőráruk); utazóládák; útitáskák; vállszíjak

bőrből; bőrruházat; túratáskák; túrahátizsákok; ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; munkaruházati cikkek;

alsónadrágok; alsóneműk; bodyk (alsóruházat); cipőfelsőrészek; csuklyák, kapucnik (ruházat); díszzsebkendők

(ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat;

fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők;

harisnyanadrágok; harisnyák; hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek; kalapok; kerékpáros öltözékek; kesztyűk

(ruházat); kezeslábasok (felsőruházat); készruhák; kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák;

kötények (ruhaneműk); kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők; magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények;

melltartók; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak,

gallérvédők; papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat gépkocsivezetőknek;

sapkák; sálak; síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák;

szandálok; szoknyák; tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan

ruházat; zoknik; övek (ruházat); kezeslábas overallok; overallok, munkaruhák; vadászathoz szánt overallok;

túracipők; túrabakancsok; túranadrágok; horgászcipők; horgászingek; horgászcsizmák; horgászmellények;

vadászcipők; vadászingek; vadászcsizmák, vadászmellények; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak

készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; kirakatrendezés, online kirakat tervezés és készítés; reklámozás;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták) kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban;

számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk; vásárlási megrendelések

ügyintézése; webshop üzemeltetés; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám

 szolgáltatások.

 ( 111 )  235.074

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03719

 ( 220 )  2020.12.04.

 ( 732 )  Molnár Pál, Koroncó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Cégek létrehozásához kapcsolódó üzleti szolgáltatások; cégek működtetéséhez kapcsolódó professzionális

üzleti szaktanácsadás; interneten keresztül nyújtott üzletvezetési szaktanácsadás; üzleti konzultáció; üzleti

stratégiai tanácsadás; üzleti stratégiai konzultáció; üzleti tanácsadás; üzletviteli tanácsadás; vállalati

 teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; vállalatvezetéssel kapcsolatos tanácsadás.
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 41    Előadások szervezése és lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel

kapcsolatos konferenciák rendezése; konferenciaszervezés; konferencia szolgáltatások; oktatási célú konferenciák

szervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási konferenciák

szervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti konferenciák szervezése; üzleti

szemináriumok szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése; versenyek lebonyolítása az interneten; versenyek

szervezése az interneten; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; workshopok

 [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése.

 ( 111 )  235.075

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03723

 ( 220 )  2020.12.04.

 ( 732 )  Zsupos Imre, Hajdúböszörmény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Állateledelek [kekszfélék]; darabokból álló állateledelek, állati táplálékok; foszfátot tartalmazó

állateledelek; gabonakészítmények mint állateledelek; malátafeldolgozás során visszamaradt maradék mint

állateledel; tejalapú állateledelek; zabalapú állateledelek; csirkehússal ízesített kutyaeledelek; csirkehúst

tartalmazó kutyaeledelek; csontok kutyáknak; ehető rágcsálnivalók kutyáknak; emészthető rágócsontok

kutyáknak; gyűrű formájú kutyaeledelek; kutya jutalomfalatok; kutyaeledel; kutyaeledel konzervek;

kutyaeledelek; kutyaeledelek [kekszfélék]; kutyaitalok; májat tartalmazó kutyaeledelek; májjal ízesített

kutyaeledelek; marhahússal ízesített kutyaeledelek; marhahúst tartalmazó kutyaeledelek; rágócsont kutyáknak;

 sajttal ízesített táplálékok kutyáknak; tápkészítmények kutyáknak; táplálékként használatos tej kutyáknak.

 35    Állateledellel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állateledellel kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  235.076

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03731

 ( 220 )  2020.12.04.

 ( 732 )  Agrovena Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Jegesy Ügyvédi Iroda, Kaposvár

 ( 541 )  HUNKALC Kalciumkarbonát tartalmú EK műtrágya

 ( 511 )  1    Talajjavító adalékok [trágyázás].

 ( 111 )  235.077

 ( 151 )  2021.08.13.

 ( 210 )  M 20 03733

 ( 220 )  2020.12.05.

 ( 732 )  Soós Rezső János, Kecskemét (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   14    Órák [faliórák]; asztali órák.

  42    Dizájnszolgáltatások; grafikai tervezés.

 ( 111 )  235.078

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03879

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  Ivanics László Béla, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Ivanics László, Szigetszentmiklós

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Elektromos átalakítók.

 ( 111 )  235.079

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03881

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  Balla Éva, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szervezése nyári táborokhoz; szabadidős táborok; táboroztatás.

 ( 111 )  235.080

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03883

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  Petőcz Gábor, Ászár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, borok.
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 ( 111 )  235.081

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03885

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  Dolphio Technologies Kft., Leányfalu (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.

 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.

 ( 111 )  235.082

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03886

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  Forstner Gábor, Gárdony (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek fékeinek alkatrészei; blokkolásgátló fékrendszerek és alkatrészek; hidraulikus szervoszelepek,

 mint járművek fékrendszereinek alkatrészei; változtatható sebességű áttételek szárazföldi járművekhez.

 37    Járműalkatrészek beszerelése; jármű pótalkatrészek beszerelése; gépjárművek fékrendszereinek javítása;

járművek karbantartása, szervizelése és javítása; szárazföldi járművek karbantartása és javítása; járművek

sürgősségi javítása; járművek járműmentési szolgáltatások keretében végzett javítása; elektromos járművek

javítása és karbantartása; fékek cseréje; gépjárművek és azok alkatrészeinek, valamint gépjárműmotorok és azok

alkatrészeinek javítása és karbantartása; elromlott járművek javítása; járművek baleseti sérülésének javítása;

szárazföldi járművek javításával kapcsolatos információszolgáltatás; információnyújtás járművek javításával

 kapcsolatban.

 ( 111 )  235.083

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03890

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  Ahmed Szijer, Budapest (HU)

 ( 740 )  NAGY-KOZÁK és PÁTZAY Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  235.084

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03891

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  Dr. Gerencsér Anna Ilona, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maschefszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Betonkeverők [gépek]; daruk [emelő és felvonó szerkezetek]; gumihevederek építőipari gépeken használt

hernyótalp-alkatrészként; földmunkagépek; kotrógépek [földmunkagépek]; exkavátorok [földmunkagépek];

földgyaluk [földmunkagépek]; rakodógépek [földmunkagépek]; talajlazítók, irtóboronák [földmunkagépek];

kormányozható földmunkagépek földmozgatáshoz; lapátok földmunkagépekhez; markolókanalak

 földmunkagépekhez.

 36    Ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek; irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása; lakások és

 szállások bérbeadása; lakások, stúdiók és szobák bérbeadása.

 37    Ácsmunkák; állványozás; buldózerek kölcsönzése; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; építés; építési

tanácsadó szolgáltatások; építési tárgyú információk biztosítása; építkezések felügyelete [irányítás]; építkezések

helyszíni felügyelete; építőipari felszerelések kölcsönzése; épületbontás; épületbontási szolgáltatások; épületek

[belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés;

gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gyárépítés; kőműves munkák; külső és belső festés; lakkozás;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; nyílászárók beszerelése; raktárak építése és javítása; tetőfedő

 munkák; vakolás [vakolási munkák]; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; vízvezeték-szerelés.

 ( 111 )  235.085

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03892

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  Dr. Gerencsér Anna Ilona, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maschefszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HÉROSZ

 ( 511 ) 7    Betonkeverők [gépek]; daruk [emelő és felvonó szerkezetek]; exkavátorok [földmunkagépek]; földgyaluk

[földmunkagépek]; földmunkagépek; kormányozható földmunkagépek földmozgatáshoz; kotrógépek

[földmunkagépek]; lapátok földmunkagépekhez; markolókanalak földmunkagépekhez; rakodógépek

[földmunkagépek]; talajlazítók, irtóboronák [földmunkagépek]; gumihevederek építőipari gépeken használt

 hernyótalp-alkatrészként.

  36    Ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek; irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása.

 37    Ácsmunkák; állványozás; buldózerek kölcsönzése; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; építés; építési

tanácsadó szolgáltatások; építési tárgyú információk biztosítása; építkezések felügyelete [irányítás]; építkezések

helyszíni felügyelete; építőipari felszerelések kölcsönzése; épületbontás; épületbontási szolgáltatások; épületek

[belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés;

gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gyárépítés; kőműves munkák; külső és belső festés; lakkozás;
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légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; nyílászárók beszerelése; raktárak építése és javítása; tetőfedő

 munkák; vakolás [vakolási munkák]; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; vízvezeték-szerelés.

 ( 111 )  235.086

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03893

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  ODP Vital Kft., Pécs (HU)

 ( 541 )  I-Medical

 ( 511 )  9    Infravörös hőmérők; infravörös hőmérők, nem gyógyászati célokra; infravörös szkennerek.

 10    Digitális elektronikus vérnyomásmérők; elektromos, vérnyomást felügyelő eszközök [orvosi használatra];

elektronikus vérnyomásmérés-rögzítők [gyógyászati célra]; vérnyomás monitorok; vérnyomás vizsgáló

készülékek; elektronikus vérnyomásmérők [orvosi használatra]; vérnyomásmérő készülékek; vérnyomásmérők;

pulzoximéterek; vércukor vizsgáló berendezések; vércukorszint-figyelő készülékek; vércukorszint-mérők;

vércukorszint vizsgálatára szolgáló gyógyászati eszközök; lázmérők; infravörös hőmérők gyógyászati célokra;

infravörös készülékek gyógyászati célokra; infravörös készülékek gyógyítási célokra; infravörös lámpák

 gyógyászati használatra.

 ( 111 )  235.087

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03895

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  HD TOOLS Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Gépsorok összeszerelése [beüzemelése]; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; számítógépes

hálózati és számítástechnikai berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; szerszámok javítása;

szerszámgépek szervizelése; gépek után-szerelésével és átalakításával kapcsolatos szolgáltatások; villamossági,

 elektronikai kivitelezési szolgáltatások.

 40    Gépgyártás megrendelés alapján; fémcikkek igény szerinti gyártása; fémmegmunkálással és fémek

utómunkálataival kapcsolatos szolgáltatások; termékek összeszerelése mások számára; eszközök mások

megrendelésére való gyártása; áruk egyedi gyártása; lézergravírozás; hegesztés; rétegelt lemez készítés; egyedi

gyártás közvetlen fémlézeres szinterezéssel; 3D nyomtatás; acélvágás; acél hőkezelése és bevonása; fém

hidegalakítása; fém préselés; fémcikkek felületeinek végső kialakítása; fémek felületkezelése; fémkezelés;

 fémvágás.

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

szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; műszaki rajz; számítógéppel

támogatott tervezési szolgáltatások gyártási műveletekhez; számítógépes szoftverek fejlesztése számítógéppel

támogatott tervezéshez/gyártáshoz [CAD/CAM]; építéshez, összeszereléshez és automatizált gyártáshoz

(CAD/CAM) használt, adathordozón rögzített számítógépes programok (szoftverek) fejlesztése;

szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; gyártással kapcsolatos technológiai szolgáltatások; gyártáshoz

kapcsolódó mérnöki tanácsadó szolgáltatások; gépesített gyártási technikák fejlesztése; gyártási módszerek

tervezése; elektronikus rendszerek tervezéséhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; informatikával kapcsolatos

mérnöki szolgáltatások; robotikával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; gépészmérnökség; gépezetek

elemzésével kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; géptervezéshez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; ipari

mérnöki tevékenységgel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; gépészeti kutatás; gépészeti elemzéssel
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kapcsolatos technológiai tanácsadási szolgáltatások; műszaki, mérnöki felmérések; villamosmérnöki

 szolgáltatások; szerszámok tervezése.

 ( 111 )  235.088

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03896

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  Korom Gábor 50%, Nagykovácsi (HU)

 Gyarmati Zsuzsa 25%, Budapest (HU)

 Szerémy Tamás 25%, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Czeglédi Ádám Sándor ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Tankönyvek; könyvek; folyóiratok; oktatási felszerelések; oktatási kézikönyvek; oktatási és képzési

 anyagok; címkék, matricák.

 35    Üzletvezetési segítségnyújtás a vállalat fejlesztéséhez; vállalati imázs fejlesztésével kapcsolatos

szaktanácsadás; üzleti menedzsment tanácsadás az igazgatói és cégvezetési fejlesztéssel kapcsolatban;

hatékonysági szaktanácsadás; kereskedelmi vállalatalapítással kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; kereskedelmi

vállalatok működtetéséhez és irányításához nyújtott segítség; kereskedelmi vállalatok vezetésével kapcsolatos

segítségnyújtás; segítségnyújtás üzleti tervezéshez; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;

segítségnyújtás üzletvezetéshez és -tervezéshez; üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; üzleti

adminisztrációs segítségnyújtás; tanácsadási és információs szolgáltatások üzletszervezéshez és üzletvezetéshez

kapcsolódóan; üzletvezetéshez és -szervezéshez kapcsolódó támogatás és konzultáció; üzletvezetési és

vállalatszervezési konzultáció; vállalatok szervezeti felépítéséhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

 vállalatszervezési és vállalatgazdasági tanácsadás.

 41    Állatok képzése; állatkiképzői oktatás; állatidomítás, kiképzés; állatkiállítások szervezése; oktatás, tanítás;

szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzési célú bemutatók

szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzési célú

vetélkedők, versenyek szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; kutyákkal való

bánás oktatása; kutyaversenyek rendezése; kutyakiállítások, bemutatók rendezése; oktatási szolgáltatások

coaching formájában; coaching; tankönyvek kiadása; szórakoztatási információs szolgáltatások; szabadidős

 információs szolgáltatások.

 ( 111 )  235.089

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 20 03897

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  Jakab Evelin, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás; ételek és italok felszolgálása; kávézók.

 ( 111 )  235.090
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 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 19 03726

 ( 220 )  2019.12.07.

 ( 732 )  International School of Budapest - Budapesti Nemzetközi Iskola, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  Budapesti Nemzetközi Iskola

 ( 511 )  41    Iskolai előkészítő nevelés és oktatás (alapfokú oktatást megelőző nevelés, angol és magyar tanrend szerint),

alapfokú oktatás 1-8. évfolyamon (angol és magyar tanrend szerint), általános középfokú oktatás (angol és

magyar tanrend szerint), közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés, napközi és tanulószobai foglalkozás, sport és

 szabadidős képzés, kulturális képzés.

 ( 111 )  235.091

 ( 151 )  2021.08.12.

 ( 210 )  M 19 03727

 ( 220 )  2019.12.07.

 ( 732 )  International School of Budapest - Budapesti Nemzetközi Iskola, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  International School of Budapest

 ( 511 )  41    Iskolai előkészítő nevelés és oktatás (alapfokú oktatást megelőző nevelés, angol és magyartanrend szerint),

alapfokú oktatás 1-8. évfolyamon (angol és magyar tanrend szerint), általános középfokú oktatás (angol és

magyar tanrend szerint), közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés, napközi és tanulószobai foglalkozás, sport és

 szabadidős képzés, kulturális képzés.

 ( 111 )  235.092

 ( 151 )  2021.08.13.

 ( 210 )  M 20 00933

 ( 220 )  2020.04.01.

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zrt. 50%, Budapest (HU)

 Beerd Brew Design Kft. 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kőbánya X

 ( 511 )   32    Kőbányán gyártott sörök.

 ( 111 )  235.093

 ( 151 )  2021.08.13.

 ( 210 )  M 20 01290

 ( 220 )  2020.05.13.

 ( 732 )  Villámfordítás Fordítóiroda Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Villámfordítás

 ( 511 )   41    Fordítás és tolmácsolás.

 ( 111 )  235.094

 ( 151 )  2021.08.13.

 ( 210 )  M 20 01447

 ( 220 )  2020.05.26.

 ( 732 )  Kovács Krisztián, Tapolca (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.
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  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

 ( 111 )  235.095

 ( 151 )  2021.08.13.

 ( 210 )  M 20 03426

 ( 220 )  2020.11.12.

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

 ( 740 )  Csízy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építőipari szolgáltatások; irodaház és egyéb kiszolgáló létesítmények és épületek, illetve azok berendezései

 és felszerelései építéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó üzembehelyezési és javítási szolgáltatások.

 ( 111 )  235.096

 ( 151 )  2021.08.13.

 ( 210 )  M 20 03596

 ( 220 )  2020.11.23.

 ( 732 )  DUE Produceri Iroda Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  235.097

 ( 151 )  2021.08.13.

 ( 210 )  M 20 03751

 ( 220 )  2020.12.08.

 ( 732 )  Kujbus Beáta, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Péter ügyvéd, Debrecen

 ( 541 )  Kujbus

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

 berendezések.

 37    Építőipari szolgáltatások; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; égőfejek

karbantartása és javítása; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések

 zavarmentesítése; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  235.098

 ( 151 )  2021.08.13.

 ( 210 )  M 20 03762

 ( 220 )  2020.12.08.

 ( 732 )  Liu Wei Jie, Budapest (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 17. szám, 2021.09.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2260



  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

 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.

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

 ( 111 )  235.099

 ( 151 )  2021.08.13.

 ( 210 )  M 20 03763

 ( 220 )  2020.12.08.

 ( 732 ) BIVA ATELIER Belsőépítészeti Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fekete Krisztián, Budapest

 ( 541 )  Raport

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

 ( 111 )  235.100

 ( 151 )  2021.08.13.

 ( 210 )  M 21 00079

 ( 220 )  2021.01.12.

 ( 732 )  Frecskáné Szénási Szilvia, Kerepes (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  235.101

 ( 151 )  2021.08.13.

 ( 210 )  M 21 00080

 ( 220 )  2021.01.12.

 ( 732 )  Horváth Lilla Vanda, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Csányi & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PICK 'N GO

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

 ( 111 )  235.102

 ( 151 )  2021.08.13.

 ( 210 )  M 21 00081

 ( 220 )  2021.01.12.

 ( 732 )  Neuleder Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  235.103

 ( 151 )  2021.08.13.

 ( 210 )  M 21 00082

 ( 220 )  2021.01.12.

 ( 732 )  Kertész és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 )  uib

 ( 511 )  36    Független pénzügyi tervezési tanácsadás; kockázatkezelési szaktanácsadás [pénzügyi]; pénzügyek, pénzügyi

szolgáltatások; pénzügyi kockázatértékelési szolgáltatások; pénzügyi kockázatkezelés; pénzügyi szolgáltatások;

 pénzügyi tervezés és menedzsment; pénzügyi szolgáltatások nyújtása.

 ( 111 )  235.104

 ( 151 )  2021.08.13.

 ( 210 )  M 21 00083

 ( 220 )  2021.01.12.

 ( 732 )  Magyar Úszó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fábry György Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 111 )  235.105

 ( 151 )  2021.08.13.

 ( 210 )  M 21 00084

 ( 220 )  2021.01.12.

 ( 732 )  Magyar Úszó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fábry György Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  Úszó Nemzet Program

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 111 )  235.106

 ( 151 )  2021.08.13.

 ( 210 )  M 21 00246

 ( 220 )  2021.01.25.

 ( 732 )  GRILL-MEATOLOGY Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bodó Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 )  MEATOLOGY GO

 ( 511 )  29    Angolszalonna; bacon chips; bárányhús, feldolgozva; bárányhúsból készült termékek; báránynyársak;

baromfi; baromfi, nem élő; baromfihús-helyettesítők; belsőségek; birkahús szeletek; bolognai típusú szalámi;

borjúhús; botifarra kolbász; bratwurst kolbász; bundás virsli; chorizo kolbász; corn dogs [virslik

kukoricabundában]; csirke, csirkehús; csirke mousse-ok; csirkeburgerek; csirkecombok; csirkefalatok;

csirkegolyók; csirkekolbász; csirkemellfilé; csirkekrokett; csirkés húsgolyók; csirkesaláta; csirkeszárnyak;

csirkezúza; csomagolt húsok; csülök; disznóhús; disznósajt; ecetes, pácolt, tartósított sertésláb csemege;

elsősorban csirkehúst tartalmazó fagyasztott előételek; fagyasztott baromfi; fagyasztott csirke; fagyasztott húsok;

fagyasztott hústermékek; fagyasztott pulyka; fagyasztva szárított hús; feldolgozott hústermékek; főtt csirke; főtt

hús üveges kiszerelésben; főtt húsok; főtt kacsa; főtt pulyka; főtt húskonzerv; friss baromfi; friss csirke; friss

húsok; friss pulyka; füstölt húsok; füstölt kolbászok; grillcsirke (yakitori [japán pálcás grillcsirke]); haggis;

hamburgerek, húspogácsák; hentesáruk; hot dog virslik; hurkafélék; hús; hús és hústermékek; hús, tartósított;

húsalapú snack-ételek; húsból készült étkezési krémek; húsgolyók belsőségekből [élelmiszerek]; húsgombócok

baromfiból; húskonzervek; húskrémek; húsok; húspótlók; hússzeletek; hústermékek hamburgerek formájában;

hústöltelékek pitékhez; húzott marhahús; húzott sertéshús; instant ragu; ír fehér hurka; kacsahús; kacsazúza;

kecskebékahús; kocsonya, aszpik; kocsonyák; kolbász; kolbászhús; kolbászok; kolbászok, tartósítva;

kolbásztermékek; konfitált kacsahús; konyhakész hús; konyhakész marhahús; levegőn szárított kolbászok;

libamáj; liofilizált hús; löncshúsok, húskonzervek; máj; marhagyomor; marhahús; marhahús szeletek; marhahús

pogácsa; marhahúsgombócok; marhahúskonzervek; marhasült; marhasültek; mélyhűtött baromfi; mélyhűtött

csirke; mortadella; napon szárított disznóhús; nem élő selyemtyúkok; nyers hamburgerpogácsa; nyers kolbász;

pacal; pácolt húsok; pastrami; pehely vékonyságúra gyalult hús; pepperoni; préselt, sózott kacsa; prosciutto [olasz

sonka]; puffasztott szalonnabőr, sertésbőr; pulyka; pulykaburgerek; pulykadarabok; pulykahús; pulykahús

termékek; pulykahúsból készült pogácsák; quenelles [hosszúkás gombócok halból, csirkehúsból vagy más

húsból]; quenelles [húsgombócok]; roston sült hús; saslik; sertéshúskonzerv; sertéshúskonzervek; sertéshúst és

babot tartalmazó konzervek; sertéskaraj; sertéssült; sertésszelet; sólet; sózott hús; sózott vagdalt marhahúsok;

sonka; sült bárányhús; sült baromfihús; sült csirke; sült disznóhús; sült hús; sült kacsa; sült libahús; sült

pulykahús; sült sertés hasalja szalonna [samgyeopsal]; sült szárnyashúsok; szafaládé; szalámi; szalonnabőr;

szalonnabőrök; szamárhús; szárított csirke [emberi fogyasztásra]; szárított csirkefalatok; szárított hús; szárított

kacsafalatok; szárított marhahús; szarvashús; szaté (nyársas étel); szejtán [húspótló]; szeletelt hús;

szendvicstöltelékként használt csirkehús darabok; szójaszószban főtt hús [tsukudani]; tartósított baromfihús;

tépett csirkehús; teriyaki csirke (japán étel); töltöttkáposzta-tekercsek; vad, nem élő; vadhús; vadhús (nem élő);

vadhús konzervek; vagdalthúsok; véreshurka; virslik; yakitori [japán pálcás grillcsirke]; étkezési

tengerilazac-ikra; étkezési tengeripisztráng-ikra; fagyasztott főtt hal; fagyasztott hal; fagyasztott haltermékek;

édeshal, nem élő [ayu]; ételként elkészített csigák; emberi fogyasztásra elkészített csiga; elsősorban tenger

gyümölcseit tartalmazó fagyasztott előételek; fagyasztott rákfélék, kagylók; fagyasztott tenger gyümölcsei; fehér

busa, nem élő; fekete kaviár; feldolgozott halikra; feldolgozott halak; feldolgozott haltermékek emberi

fogyasztásra; feldolgozott tenger gyümölcsei; fésűkagyló (nem élő); fésűkagylók, nem élő; főként halat
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tartalmazó hűtött ételek; főtt csiga; főtt és szárított hal; főtt, füstölt, szárított halforgács [katsuo-bushi]; főtt hal;

főtt tengeri ételek; füstölt hal; füstölt heringfilé; füstölt lazac; garnéla rákok, nem élő; garnélakrém; garnélarákok,

apró, nem élő; grillezett halfilék; hal olívaolajban; hal mousse-ok; hal sültkrumplival; hal, tartósított; hal üvegben;

halak; halas krékerek; halból készített élelmiszertermékek; halból készült hűtött ételek; halételek; halfilé;

halgolyók; halikra, elkészítve; halikrák emberi fogyasztásra; halkivonatok; halkocsonyák; halkolbászok;

halkonzerv; halkrokett; halkonzervek; halliszt emberi fogyasztásra; halpástétomok; halpogácsák; halrudak;

halszeletek; henger alakúra sütött halhúsmassza [chikuwa]; hering, nem élő; heringek [nem élő]; homár, nem élő;

kagylófélék, rákfélék [nem élő]; kagylók, nem élő; kaliforniai kagyló [nem élő]; kalmártinta; kapellán lazac, nem

élő; kaviár; kardhal (nem élő); kaviárpótló; kékkagyló [nem élő]; kenyérre kenhető hal, tenger gyümölcsei és

puhatestűek; kivonatok tenger gyümölcseiből; klipfish [sózott és szárított tőkehal]; kókuszos bundában sült

garnélarák; közönséges lepényhal, nem élő; krill, nem élő; languszták; languszták, nem élő; lazac krokett; lazac,

nem élő; lazac [nem élő]; lazackaviár; lepényhalak, nem élő; márna-ikra saláta; nem élő osztriga emberi

fogyasztásra; nem élő puhatestűek; nem élő tintahal; olajos tonhal; nyelvhal, nem élő; osztriga, nem élő; pácolt

hal; pácolt, szárított spanyol makréla; pisztráng, nem élő; polipok [nem élő]; ponty [nem élő]; quenelles

[halgombóc]; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákhús; rákhús-utánzat; rákikra emberi fogyasztásra; rákikra

pástétom; rákok; rákok [nem élő]; rákpogácsa; rákok, folyami, nem élő; rövid nyakú kagyló [nem élő]; sózott,

fermentált tenger gyümölcsei [jeotgal]; sózott hal; sózott medúza; spanyol makréla, nem élő; sügér, nem élő;

szardella, ajóka; szardella filézve; szardella, nem élő; szardínia, nem élő; szardínia [nem élő]; szárított

borotvakagyló-hús; szárított fésűkagyló; szárított garnélarák; szárított hal; szárított halhús; szárított heringikra;

szárított kagylóhús; szárított kürtcsigahús; szárított, őrölt garnéla; szárított, őrölt hal; szárított tengeri alga lapok

(hoshi-nori); szárított tengeri ételek; szárított tengeri nyulak; szárított tintahal; szárított tonhalforgács

[kezuribusi]; széles kárász, nem élő; szeletelt tengeri kürtcsiga; szójaszószban főtt tenger gyümölcsei [tsukudani];

szójaszószban marinált rák [ganjang-gejang]; tartósított hal; tenger gyümölcsei konzerv; tenger gyümölcsei [nem

élő]; tenger gyümölcseiből készült pástétom; tenger gyümölcseit tartalmazó konzervek; tengeri keszeg, nem élő;

tengeri keszegek [vörös keszeg, nem élő]; tengeri ételek; tengeri sügér [nem élő]; tengeri sün [nem élő]; tengeri

uborka, nem élő; tengeri uborkák [nem élő]; tintahal [előkészített]; tisztított garnélarákok; tőkehal [nem élő];

tonhal [konzervek]; tonhal [nem élő]; úszóhólyag; üveges haltermékek; zselék tenger gyümölcseiből; acidofil tej;

alacsony zsírtartalmú joghurtok; alacsony zsírtartalmú sajtok; alacsony zsírtartalmú tejtermékekből készült

szendvicskrémek; aludttej, alvadt tej; aludttejek; biotej; cancoillotte sajt; cheddar sajt; cottage cheese [túrószerű

sajtfajta]; creme fraîche; csokoládéval ízesített tejalapú italok; elsősorban tejtermékből készített kávékrémporok;

erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; fehér lágy sajtok; fehérítőszerek italokhoz [tej alapú];

feldolgozott sajtok; érlelt sajtfélék; fermentált sült tej; főként tejet tartalmazó tejes italok; fokhagymás vajak;

földimogyorótej-alapú italok; friss fehér puha sajtok; friss (nem érlelt) sajt; friss, nem érlelt sajtok; füstölt sajt;

friss sajt; fűszereket tartalmazó sajtok; fűszernövényeket tartalmazó sajtok; fűszervajak; ghí; hűtött tejalapú

desszertek; író; italnak szánt kókuszdiótej; joghurt desszertek; juhsajt; juhtej; kávét tartalmazó tejalapú italok;

kávékrémpor; kecsketej; kecsketejből készült joghurtok; kecsketejből készült sajt; kecsketejpor; kefir [tejes ital];

kéksajt; kemény sajt; kenhető sajtok; készítmények joghurt előállítására; kevert vaj; krémsajtok; lágy sajtok;

kumisz; liofilizált tofu darabok [kohridofu]; magas fehérjetartalmú tej; magas tejtartalmú tejes italok; magas

zsírtartalmú tejszín; mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra; margarin; margarin-helyettesítők;

mascarpone; mártások; mesterséges tejalapú desszertek; milk shake-ek [tejturmixok]; mogyorótej; mozzarella

rudak; növényi alapú tejszín; növényi tejpor; növényi tejszín [tejtermék-helyettesítő]; penésszel érlelt sajt; puhára

érlelt sajt; reszelt sajt; rizstej; sajtfondü; sajtkeverék; sajtkeverékek; sajtmártások; sajtok; sajtok mártás

formájában; sajtos pálcikák; sajtporok; sajtpótlók; sajttermékek; skyr; sült tofu szeletek [aburaage]; szójatej;

tehéntej; tej; tejalapú desszertek; tejalapú mártások; tejalapú tejszínhab öntetek; tejből készült italok; tejföl;

tejfölpótlók; tejhelyettesítők; tejszín; tejtermékek; túró; túró [quark]; tzatziki; túrókészítmények; vajhelyettesítők;

vaj; vajkrém; albumin étkezésre; fagyasztott tojás; feldolgozott tojások; főtt tojással töltött fasírozott; fürjtojás;

kacsatojás; konzervált fürjtojás; marinált tojások; nyers tojás; savanyított tojás; sózott tojások; szárított tojás;

száznapos tojások; teaízű tojások; tojásfehérje; tojáshelyettesítők; tojásfehérjepor; tojások; tojáspor; tojássárgája;
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tojástekercsek; tyúktojás; állati olajok étkezési célokra; állati zsír étkezési célra; canola olaj, repceolaj;

chiamagolaj étkezési célra; csiliolaj; disznózsír; ehető halolajok [a csukamájolaj kivételével]; étkezési kókuszolaj;

étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési olajok élelmiszerek fényezésére; étkezési olajok ételek

elkészítéséhez; étkezési repceolajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj; faggyú, étkezési; főzőolajok;

főzővaj; főzőzsiradékok; fűszerezett olajok; ízesített olajok; keményített étkezési olajok; keményített olaj

[hidrogénezett étkezési olaj]; kevert növényi olajok konyhai célokra; kókuszolaj; kókuszolaj és -zsír [étkezési];

kókuszvaj; koncentrált, sűrített vaj; kukoricaolaj; kukoricazsír; lenmagolaj [ehető]; lenmagolaj kulináris célokra;

magokból készült vaj; marhazsír, marhafaggyú; marhafaggyú [élelmiszerekhez]; mézes vaj; napraforgóolaj,

étkezési; növényi olajok étkezési célra; növényi zsírok étkezési felhasználásra; olajkeverék [étkezési]; növényi

zsírok főzéshez; olajkeverékek ételekhez; olajok, étkezési; olívaolaj; organikus kókuszolaj étkezési célokra;

pálmaolaj táplálkozási használatra; pálmamagolaj, táplálkozási használatra; olívaolaj, étkezési; perillaolaj étkezési

célokra; repceolaj, étkezési; rizskorpaolaj étkezési célra; salátaolaj; sós vajak; szarvasgomba alapú olajok;

szezámolaj; szójababolaj ételekhez; szójaolaj; szójaolaj étkezési célra; szójaolaj étkezési használatra; szójaolajok

főzéshez; szőlőmagolaj; tisztított vaj; tökmagolaj étkezési célra; vajkészítmények; vajolajak; zsiradék

édestésztához; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek,

kenyérre; ajvár [tartósított paprika]; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; alga emberi fogyasztásra;

algakivonatok élelmiszerekhez; alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; almachips;

almakompót; almaszirom; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; articsóka, tartósított; articsókakrém; aszalt

datolya; aszalt datolyaszilva [got-gam]; aszalt füge; aszalt gyümölcskeverékek; aszalt szilva; aszalt vörösáfonya;

bab, tartósított; babkonzervek; babmártások; babok; babpüré; banánchipsek; banánfamagok, feldolgozva; bevont

földimogyorók; birsalma, feldolgozva; bogyóleves; bombay mix [indiai rágcsálnivaló]; bogyós gyümölcsök,

konzervált; borsó, feldolgozott; borsó, tartósított; brokkoli; burgonya alapú gnocchi; burgonya alapú gombócok;

burgonya-alapú gombócok; burgonya alapú rágcsálnivalók; burgonya, feldolgozva; burgonya-hasáb formájú

chipsek; burgonya, tartósítva; burgonyából készült rágcsálnivalók; burgonyachipsek rágcsálnivalóként;

burgonyakrokett; burgonyapehely; burgonyagombóc; burgonyapüré; burgonyapürépor; caponata [szicíliai

előétel]; cassava chips; chilibab; chipsek; chipsek (burgonya); chop suey; citrom, feldolgozva; citromfű,

feldolgozva; citromlé étkezési használatra; csemegekukorica, elkészített; csemegekukorica, feldolgozott;

csemegekukorica [konzervált]; csemegeuborka; cseresznye, feldolgozva; csicseriborsó, feldolgozva; csípős

savanyúság, savanyúságos szószok; csonthéjas magvak étkezésre; dahl [indiai étel]; daikon retekből készült

fermentált kimcshi [kkakdugi]; darált mandula; datolya; datolya, feldolgozva; dióalapú snack-ételek; dióbél;

dióféle-alapú, étkezést helyettesítő szeletek; dióféle-alapú szeletek étkezési célra; disznóbab; ecetben tartósított

csípős paprika; ecetes hagyma; ecetes jalapeno; ecetes paprika; ecetes uborka; édeskukorica-alapú rágcsálnivalók;

ehető hínárból készített falatok; ehető magvak; ehető liliomhagymák, szárított; ehető szárított gardénia virágok;

ehető szárított virágok; ehető tengeri alga; ehető virágok, feldolgozva; elkészített zöldségek; előkészített

fenyőmag; előkészített gombák; előkészített gyökerek; előkészített gyümölcsök; előkészített kesudió; előkészített

kókuszdió; előkészített makadámdió; előkészített mandula; előkészített nagymagvú tiszafa magvak; előre

összevágott zöldségsaláta; előre felvágott zöldségek; előre összevágott zöldségek salátákhoz; erjesztett szójabab

[natto]; eperkonzervek; erjesztett tofu; étkezési napraforgómag; étkezési szárított tengerimoszat-pehely

[tororo-kombu]; fagyasztott bambuszrügyek; fagyasztott csemegekukorica; fagyasztott hasábburgonya;

fagyasztott gyümölcsök; fagyasztott kínai kel; fagyasztott páfrány (gosari); fagyasztott zöldségek; falafel;

fagyasztva szárított zöldségek; fánkok; fekete ribizli, feldolgozott; feketeáfonya, feldolgozva; feldolgozott alma;

feldolgozott articsóka; feldolgozott avokádó; feldolgozott babcsíra; feldolgozott bételdió; feldolgozott cékla;

feldolgozott chiamagvak étkezési célra; feldolgozott édesburgonya; feldolgozott ehető cordyceps; feldolgozott,

ehető virágok kristályosított formában; feldolgozott étkezési tengeri alga; feldolgozott földimogyoró; feldolgozott

görögdinnyemagok; feldolgozott gyökerek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; feldolgozott hagyma;

feldolgozott hüvelyes zöldségek; feldolgozott hüvelyesek; feldolgozott kaktusz étkezési célra; feldolgozott

kelbimbó; feldolgozott mogyorófélék; feldolgozott licsi gyümölcs; feldolgozott mogyoróhagyma [zöldségként,

nem fűszerként használva]; feldolgozott mogyoróhagyma; feldolgozott olajbogyó; feldolgozott olívapép;
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feldolgozott őszibarack; feldolgozott padlizsán; feldolgozott paszternák; feldolgozott sárgabarack; feldolgozott

spirulina alga; feldolgozott tökmag; feldolgozott tigrismogyoró; feldolgozott zöldségek; fermentált gyümölcsök;

fenyőmag, feldolgozva; felezett borsó, sárgaborsó; feldolgozott zöldségtermékek; feles sárgaborsó; fermentált

zöldségek; fodros kel chips; fokhagymakrémek; fokhagyma [konzervek]; földimogyoró, elkészítve;

földimogyoró, feldolgozott; földimogyoró-konzerv; földimogyoró-krém; formázott, texturált növényi fehérje

húspótlóként történő használatra; földimogyorók; főtt bab; főtt burgonya; főtt diófélék; főtt gyümölcsök; főtt

rizsre szórható szárított tengerialga-pehely [ochazuke-nori]; főtt, sóval konzervált, erjesztett bambuszrügy

[menma]; főtt szarvasgomba; fűszeres diófélék; fűszeres tengeri alga [jabangim]; fűszerezett diófélék;

fűszerpaprika, feldolgozva; galagonya pehely; gomba, tartósított; gombakonzervek; gombapüré; grillezett

zöldségek; gyömbér, tartósított; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs chipsek; gyümölcs csipsz; gyümölcs- és

dióféle-alapú snack szeletek; gyümölcsalapú, étkezést helyettesítő szeletek; gyümölcsalapú koncentrátum

főzéshez; gyümölcsalapú töltelékek cobblerekhez [gyümölcspiték]; gyümölcsalapú töltelékek süteményekhez és

pitékhez; gyümölcsdesszertek; gyümölcshéj; gyümölcshéjak; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek;

gyümölcslevek főzéshez; gyümölcsök és diófélék vegyesen; gyümölcsök, tartósított; gyümölcsös rágcsálnivalók;

gyümölcspektin; gyümölcspép; gyümölcspép (gyümölcspüré); gyümölcspépek; gyümölcspiték töltelékei;

gyümölcsporok; gyümölcspürék; gyümölcssaláták; hagyma, tartósított; hámozott burgonya; hámozott mogyorók;

hagymakarikák; hámozott paradicsom; hámozott sárgarépa; hámozott zöldségek; hántolt diófélék;

hasábburgonya; hüvelyes zöldség-alapú snack-ételek; illatosított gyümölcs; ízesített mazsola; ízesített mogyorók,

diók; jukka chips; kandírozott [cukrozott] mogyorók/diók; kandírozott gyümölcs rágcsálnivalók; kandírozott

gyümölcsök; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kandírozott, mázzal bevont gyümölcsök; káposzta,

feldolgozva; kelkáposzta, feldolgozva; kész [elkészített] mogyorófélék; keverve sütött gesztenye cukorral; kiisseli

[gyümölcsből készült krémdesszert]; kimchi [erjesztett zöldségételek]; kiwi pehely; kirántott jalapeno paprika;

kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; koktélhagyma; kókusz alapú snackek; kókusz

chips; kókuszreszelék; kókuszliszt; konyhakész dió; konyhakész pisztácia; konzerv gyümölcsök; konzerv

zöldségek; konzervált és lapított narancsok; konzervált hüvelyesek; konzervált léggömbvirág-gyökér [doraji];

konzervált szilva; konzervek, savanyúságok; korinthoszi mazsola; kristályosított gyömbér; krokett; laskagomba,

szárított; lecitin étkezési célokra; lencse; lencse, tartósított; leopárdkontyvirág-zselé [konnyaku]; lila

édesburgonya chips; liofilizált zöldségek; magvak, elkészítve; magvak, feldolgozott; mandarin [konzervek];

mandula, darált; mandula (feldolgozott -); mandulával töltött olajbogyók; mandula, feldolgozva; mangó,

feldolgozva; maraschino cseresznye; mazsola; mézes földimogyoró; mincemeat [aszalt gyümölcs lekvár];

mincemeat [gyümölcsdarabok szesszel és fűszerekkel összefőzve]; mogyoró, előkészített; mogyoró alapú

rágcsálnivalók; mogyoró- és magalapú rágcsálnivaló szeletek; mogyorók, elkészített; mustárfű, feldolgozva;

mogyorókrémből készült kenhető krémek, szendvicskrémek; napraforgó olajos feta sajttal töltött olajbogyók;

napraforgó magvak, feldolgozott; napraforgómag, elkészítve; napraforgó olajos pestóval töltött olajbogyók;

narancs, feldolgozva; nem fagyasztott tofu (tofu nao); olajbogyópüré; olajbogyók, szárítva; olajbogyók, főve;

olajbogyók [feldolgozott]; olajbogyó, tartósított; olajban tartósított zöldségek; növénykivonatok étkezési célokra;

növényi alapú snackek; olívabogyó-konzerv [feldolgozott olívabogyóból]; organikus mogyoró- és magalapú

rágcsálnivaló szeletek; őrölt szezám; őszibarack pehely; pácolt gyömbér; pácolt retek; palackozott gyümölcsök;

pálmaszív, feldolgozva; paradicsomkonzerv; paradicsom kivonat; paradicsom, feldolgozva; paprikák,

előkészített; paprika, feldolgozva; papaya, feldolgozva; pármai padlizsán; paradicsomos bab; paradicsomlé

főzéshez; pektin táplálkozásra; pekándiók, kész; pekándiók, feldolgozott; pirított tengeri moszat levelek

(yaki-nori); pirított tengeri alga; pirított diófélék; peperoncino, feldolgozva; pirospaprikával és mandulával töltött

olajbogyók; pirospaprikával töltött olajbogyók; pörkölt diófélék; pörkölt földimogyoró; rágcsálnivaló-keverékek,

amelyek feldolgozott gyümölcsöket és feldolgozott dióféléket tartalmaznak; rágcsálnivalók, ropogtatnivalók;

ratatouille; rágcsálnivaló-keverékek szárított gyümölcsökkel és feldolgozott diófélékkel; rebarbara szirupban;

röszti; röszti [sült reszelt krumpli]; répa; savanyított karalábé; savanyított gyümölcsök; savanyított dinnyehéj;

savanyú káposzta; savanyúságok; savanyított zöldségek; sózott diófélék; sózott kesudió; spenót, konzerv; spenót,

főve; spenót, fagyasztva; spenót [előkészített]; spárga, feldolgozva; sózott zöldségek; sült gesztenye; sült
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zöldségbanán; sültburgonya; sültburgonya gofri; sültkrumpli; sültburgonya, chips; szárazbab; sűrített paradicsom;

szardellapaszta; szárított áfonya; szárított ananász; szárított, aszalt kókuszdió; szárított agar-agar zselé darabok

[kanten]; szárított bambuszgomba; szárított bambuszrügyek; szárított diófélék; szárított ehető algák; szárított

durián; szárított ehető ezüst rezgőgomba; szárított ehető fekete gomba; szárított ehető gombák; szárított ehető

sásliliom bimbók; szárított ehető tengeri alga; szárított eper; szárított étkezési tengeri alga [hoshi-wakame];

szárított fátyolos hölgy gomba; szárított gyümölcs; szárított gyümölcs alapú rágcsálnivalók; szárított gyümölcsből

készült termékek; szárított hüvelyesek; szárított ízletes kucsmagomba; szárított kínai kel; szárított ízletes

vargánya; szárított kínai yam; szárított licsi; szárított lencse; szárított longán; szárított mangók; szárított

szarvasgomba [ehető gombafélék]; szárított shiitake gombák; szárított papaja; szárított okra; szárított paszternák;

szárított szójabab; szárított tengeri hínár; szárított zöldségek; szarvasgomba lé; szarvasgomba-pástétom;

szarvasgomba, tartósított; szeletelt gyümölcs, konzerv; szójaszószban főtt bab [kongjaban]; szójapogácsák;

szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójapástétommal készült pogácsák; szójababkonzervek; szójabab,

feldolgozva; szója (tartósított); szója [előkészített]; szója alapú rágcsálnivalók; szeletelt gyümölcsök; szeletelt

zöldség, konzerv; szójachips; szójaalapú ételszeletek; tartósított zöldségek; tartósított paradicsom; tartósított

paprika; tartósított/konzervált olajbogyó; tartósított hüvelyesek; tartósított chilipaprikák; szultán [csemegeszőlő];

szójaszószban pácolt zöldségek; szőlőlevelek, feldolgozva; tartósított diófélék; tej alapú snackek; tengeri hínár

[feldolgozott]; tengerisaláta; üveges zöldségek; üveges szeletelt gyümölcsök; uborka kimchi [oi-sobagi]; töltött

chili; tökfélék [növények, konzervek]; töltött olajbogyók; tofus pogácsák; tofu rudacskák; tofu-alapú

rágcsálnivalók; tofu; tengerisaláta, konzervált; zöldségalapú csipszek; yuba; zöld felesborsó;

virágporkészítmények [élelmiszer]; velőborsó; vegyes savanyúságok; vegyes zöldségek; vegetáriánus szalámik;

vágott zöldségek; vegetáriánus kolbászok; vágott gyümölcsök; zöldségkivonatok főzéshez; zöldséges készételek;

zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségek, tartósított; zöldségchipsek; zöldségek, főtt; zöldségalapú

szendvicskrémek; zöldségalapú snack-ételek; zöldségalapú koncentrátum főzéshez; zöldségalapú előételek;

zöldségalapú húshelyettesítők; zöldségpüré; zöldségporok; zöldségpogácsák; zöldséglevek főzéshez;

zöldségkonzervek; zöldségkivonatok [levek] főzéshez; zöldséglé koncentrátumok étkezési célokra;

zöldségpástétom; áfonyadzsem; áfonyalekvár; almapüré; aszpik; citromkrém; dióféle-alapú krémek; diófélékből

készült öntetek; dióféle-alapú kenhető krémek; diófélékből készült pépek/pástétomok; diófélékből készült vaj,

 dióvaj; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek.

 43    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-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára;

ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire;

ételosztás hajléktalanoknak vagy hátrányos helyzetűeknek; étkeztetés gyorsbüfékben; 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; felszolgálás szervezése

születésnapi bulik számára; éttermek idegenforgalmi célokra; étkeztetési szolgáltatások spanyol ételek

biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások nyugdíjas otthonok számára; étkeztetési szolgáltatások

kórházak számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások

rendezvénytermek számára; sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások esküvőkre és magáneseményekre;

sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások vásárokra, kóstolókra és nyilvános eseményekre; kávéellátási

szolgáltatások irodák számára [italok biztosítása]; kültéri étkeztetési szolgáltatások; jótékonysági szolgáltatások,

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

japán ételek készítése azonnali fogyasztásra; japán éttermekben nyújtott szolgáltatások; spanyol ételek készítése

azonnali fogyasztásra; spanyol éttermi szolgáltatások; szállodai catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz

szervezése; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás
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szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipar; mobil catering

 szolgáltatások.

 ( 111 )  235.107

 ( 151 )  2021.08.13.

 ( 210 )  M 21 00248

 ( 220 )  2021.01.25.

 ( 732 )  Németh Jenő János, Fertőszentmiklós (HU)

 ( 541 )  SILVANUS

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

 feldolgozatlan magok és vetőmagok; élő növények és virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez.

 ( 111 )  235.108

 ( 151 )  2021.08.13.

 ( 210 )  M 21 00402

 ( 220 )  2021.02.04.

 ( 732 )  Partner Kenőanyag Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Kenőolaj; kenőzsír; kenőanyagok.

 ( 111 )  235.109

 ( 151 )  2021.08.13.

 ( 210 )  M 21 00403

 ( 220 )  2021.02.04.

 ( 732 )  TONA HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária Anna, Budapest

 ( 541 )  Imbisztro

 ( 511 )   29    Hideg konyhai saláták.

 ( 111 )  235.110

 ( 151 )  2021.08.13.

 ( 210 )  M 21 00404

 ( 220 )  2021.02.04.

 ( 732 )  TONA HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária Anna, Budapest

 ( 541 )  Grandero

 ( 511 )   29    Húskészítmények; kolbászok; felvágottak.

 ( 111 )  235.112

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 20 03046

 ( 220 )  2020.10.12.

 ( 732 )  Balázs Tamás 50%, Szeged (HU)

 Olasz Román Dániel 50%, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Péter, Szeged

  ( 546 )
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 ( 511 )  21    Asztaldíszek; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; asztali ecet- és olajtartók (1); asztali késtartók;

asztali szalvétatartók; borkiöntők; borsdarálók, kézi; borstartók; bögrék, korsók; csészealjak; csészék; eldobható

tányérok; ételburák; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével; étkészletek; étlaptartók; evőpálcikák (kínai);

fogpiszkálók; fogpiszkálótartók; fűszertartó szettek; italkiöntők; jégfogó csipeszek; jégkockaformák;

konyharuhák; papírkosarak; papírtányérok; papírtörölköző adagolók; poharak papírból vagy műanyagból;

süteményformák; sütőalátétek; sütőformák, süteményszaggatók; szalvétatartók; szívószálak; tálcák papírból,

 háztartási használatra; tányérok; teafilter-tartók; teásdobozok; tölcsérek.

 ( 111 )  235.113

 ( 151 )  2021.09.03.

 ( 210 )  M 20 03406

 ( 220 )  2020.11.12.

 ( 732 )  Takács Máté, Mohács (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati termékek, pólók, pulóverek (hosszú ujjú), kabátok, mellények, sapkák, kaftánok, ruhák, övek,

 ingek, nadrágok, süvegek, csizmák, veretek.

 28    Sportszerek íjászathoz, íjak, vesszők és tartozékai, nock, toll, hegy, törzsek, íjtartók, kifutó kesztyűk,

 alkarvédők, tabhok, gyűrűk, tegezek, mellvédők, vesszőhúzók, övek, célok, céltartók, állványok.

  41    Nevelés, szakmai képzés, sport és kulturális tevékenység az íjászat területén.

 ( 111 )  235.114

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 21 00056

 ( 220 )  2021.01.08.

 ( 732 )  Dalnoki György, Göd (HU)

 Dalnoki Tamás, Göd (HU)

 Réczicza Ildikó, Göd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Kajakok.

  28    SUP [stand up paddle] állva evezős szörfdeszkák.

 ( 111 )  235.115

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 20 03057

 ( 220 )  2020.10.13.

 ( 732 )  Jung Csaba Wilhelm, Visegrád (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

  40    Sörfőzés.

 ( 111 )  235.116

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 21 00070

 ( 220 )  2021.01.11.

 ( 732 )  Kettőspont Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 )  Kettőspont

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatás biztosítása; szabadidős létesítmények üzemeltetése; színházi

 produkciók.

 ( 111 )  235.121

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 21 00390

 ( 220 )  2021.02.04.

 ( 732 )  Dai Wenwen, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  235.122

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 20 02145

 ( 220 )  2020.07.24.

 ( 732 )  Remete Tibor, Budapest (HU)

 ( 541 )  Highlights of Hungary

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

 ( 111 )  235.123

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 20 03227

 ( 220 )  2020.10.28.

 ( 732 )  Strong Record Hanglemezkiadó Kft., Budapest (HU)
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  ( 546 )

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

  41    Web-es újságok megjelentetése; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  235.124

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 20 03901

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  C.E. Pharma Szogáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tésenyi Renáta Edit Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Fitokozmetikai készítmények; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek; kozmetikai

folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz;

kozmetikai készletek; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai, szépségápolási készítmények;

kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok

 szemöldökhöz.

 5    Gyógyszerészeti készítmények bőrápoláshoz.

  44    Gyógyszerek elkészítéshez kapcsolódó gyógyszertári szolgáltatások.

 ( 111 )  235.125

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 20 03902

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  C.E. Pharma Szogáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tésenyi Renáta Edit Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fitokozmetikai készítmények; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek; kozmetikai

folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz;

kozmetikai készletek; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai, szépségápolási készítmények;

kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok

 szemöldökhöz.

 5    Gyógyszerészeti készítmények bőrápoláshoz.

  44    Gyógyszerek elkészítéshez kapcsolódó gyógyszertári szolgáltatások.

 ( 111 )  235.126

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 20 03903

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  C.E. Pharma Szogáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tésenyi Renáta Edit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CE Pharma

 ( 511 ) 3    Fitokozmetikai készítmények; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek; kozmetikai

folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz;

kozmetikai készletek; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai, szépségápolási készítmények;

kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok
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 szemöldökhöz.

 5    Gyógyszerészeti készítmények bőrápoláshoz.

  44    Gyógyszerek elkészítéshez kapcsolódó gyógyszertári szolgáltatások.

 ( 111 )  235.127

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 20 03904

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  Szabados Richárd, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tésenyi Renáta Edit Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával.

  36    Jótékonysági célú gyűjtések.

  41    Sportversenyek rendezése.

  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  235.128

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 20 03905

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  Szabados Richárd, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tésenyi Renáta Edit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szabados Boys

 ( 511 )   35    Áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával.

  36    Jótékonysági célú gyűjtések.

  41    Sportversenyek rendezése.

  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  235.129

 ( 151 )  2021.09.06.

 ( 210 )  M 20 03913

 ( 220 )  2020.12.18.

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

 ( 740 )  Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport-kulturális tevékenyég, ezen belül könyvkiadás szolgáltatás.

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

 vendéglátás.

 ( 111 )  235.130

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 21 00057

 ( 220 )  2021.01.08.

 ( 732 )  Rácz Judit Apollónia, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Rácz András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; árubemutatás; kereskedelmi információ- és tanácsadás fogyasztóknak;

felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi- vagy reklámcélokra; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; adatkutatás számítógépes

 fájlokban; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból.

 ( 111 )  235.132

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 21 00059

 ( 220 )  2021.01.08.

 ( 732 )  Fábián Eliza, Budaörs (HU)

 ( 541 )  Sweet Step

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

 ( 111 )  235.133

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 21 00060

 ( 220 )  2021.01.08.

 ( 732 )  Faluközy András, Balatonfüred (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Folyékony bevonatok [vegyszer]; nedvességtaszító bevonatok [nem festékek]; időjárásálló bevonatok [vegyi

 anyagok].

 ( 111 )  235.134

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 21 00066

 ( 220 )  2021.01.11.

 ( 732 )  Vajda Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsórészek [ruházat]; egyrészes ruhák; felsőruházat; gyermek felsőruházat; gyermekruházat; készruhák;

 lányka ruhák; női ruhák; sportruházat; torna- és balettruhák.

 ( 111 )  235.135

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 21 00069

 ( 220 )  2021.01.11.

 ( 732 )  Kedves Kávézó Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Pozderka Gábor, Budapest

 ( 541 )  Kedves Kávézó

 ( 511 )  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,
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 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  235.136

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 21 00221

 ( 220 )  2021.01.22.

 ( 732 )  Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata, Ásotthalom (HU)

 ( 541 )  BŰBÁJ ÉLMÉNYBIRTOK

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  235.137

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 21 00223

 ( 220 )  2021.01.22.

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

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MAXWELL

 ( 511 )   12    Kerékpárok; kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; futókerékpárok; kerékpáralkatrészek.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; a következő

árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; a következő árukkal

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

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: futókerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: futókerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

futókerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpáralkatrészek; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpáralkatrészek; a következő árukkal

 kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpáralkatrészek.

 ( 111 )  235.138

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 21 00224

 ( 220 )  2021.01.22.

 ( 732 )  MOKKAGASTRO Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé és kávépótló szerek; kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy italokban]; kávéaromák;

kávékapszulák; pörköletlen kávé; kávé tejjel; kávébab; kávéízesítők; kávékeverékek; kávékivonatok;

kávéesszenciák; kávékoncentrátumok; őrölt kávé; instant kávé; ízesített kávé; szemes kávé; pörkölt kávébab;
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koffeinmentes kávé; kávé kifőtt formában; kávé őrölt formában; kávéból készült italok; fogyasztásra kész kávé és

 kávé alapú italok; kávé alapú jeges italok.

 43    Étel- és italellátás; alkoholos italok felszolgálása; bisztró (büfé) szolgáltatások; bár szolgáltatások; delikát

éttermek, csemegeáruk (éttermek); elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek

szolgáltatása; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; kávéházak;

kantinok, büfék, étkezdék; gyorséttermek, snack bárok; pizzériák; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási

 szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás).

 ( 111 )  235.139

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 21 00226

 ( 220 )  2021.01.22.

 ( 732 )  Csorba Noémi, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 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].

 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.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  235.140

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 21 00227

 ( 220 )  2021.01.22.

 ( 732 )  Csorba Noémi, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 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.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  235.141

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 21 00229

 ( 220 )  2021.01.23.

 ( 732 )  Legnagyobb Kft., Gyöngyös (HU)

 ( 541 )  bigfam

 ( 511 )  25    Nyomtatott pólók; kötött pólók; pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan pólók, trikók; pulóverek; polár pulóverek;

pulóverek, mezek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; környakas pulóverek; melegítőfelsők, sportos pulóverek;

azonos anyagú és színű pulóverből és kardigánból álló együttesek; bermuda nadrágok; bő szárú szabadidős

nadrágok; edző nadrág; hosszúnadrágok, nadrágok; melegítőnadrágok, tréning nadrágok; legging nadrágok,

 cicanadrágok; nadrágok.

 41    Táboroztatás; szabadidős táborok; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; oktatási tevékenységek

 szervezése nyári táborokhoz; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás].

 ( 111 )  235.142

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 21 00230

 ( 220 )  2021.01.24.

 ( 732 )  Bartus-Preizler Gabriella, Budapest (HU)

 ( 541 )  Szőlőszem

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek.

  44    Dietetikai szolgáltatás.

 ( 111 )  235.143

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 21 00231

 ( 220 )  2021.01.25.

 ( 732 )  LOVING PRESENCE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Marosi Kinga, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése és bemutatása; élő szórakoztató

előadások bemutatása; színházi előadások bemutatása; színházi előadások megszervezése, megrendezése és

bemutatása; táncos előadások bemutatása; varieté-előadások bemutatása; zenés előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

fordítás és tolmácsolás; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; idegenvezetős túrák levezetése;

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és

lebonyolítása; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok,

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák

szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és rendezése; kongresszusok

szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;

könyvkiadás; könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; befektetéssel kapcsolatos levelező

tanfolyamok; elemi szintű levelező tanfolyamok lebonyolítása; főzéssel kapcsolatos levelező tanfolyamok;

háztartásvezetéssel, házimunkával kapcsolatos levelező tanfolyamok; kertészettel kapcsolatos levelező

tanfolyamok; kézművességgel, kézimunkával kapcsolatos levelező tanfolyamok; középiskolai szintű levelező

tanfolyamok lebonyolítása; levelező tanfolyamok; levelező tanfolyamok biztosítása; levelező tanfolyamok

lebonyolítása; levelező tanfolyamok szervezése; művészeti oktatás levelező tanfolyamokon keresztül; oktatási

szolgáltatások levelező tanfolyamok formájában; személyes befektetéssel kapcsolatos levelező tanfolyamok;

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

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;

szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; önismereti műhelyek és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; onkológiai témájú szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok és

workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése, lebonyolítása és rendezése; szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével

 kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; táboroztatás.

 ( 111 )  235.144

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 21 00386

 ( 220 )  2021.02.03.

 ( 732 )  Capsys Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 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;
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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.

 ( 111 )  235.145

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 21 00388

 ( 220 )  2021.02.03.

 ( 732 )  Trakperger Beáta, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Patender Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák.

 24    Szövetek; textilcikkek és azok helyettesítői; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy mű-anyagból;

ágy- és asztalneműk, ágy és asztalneműk, takarók és szövetek gyapjúból, bútorhuzatok, falvédők és más

 osztályokba nem tartozó textiláruk..

  25    Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők és ezen cikkek szerelvényei.

 ( 111 )  235.146

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 21 00555

 ( 220 )  2021.02.11.

 ( 732 )  ANILIN Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Stugner Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NIDA

 ( 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.

 ( 111 )  235.147

 ( 151 )  2021.08.24.

 ( 210 )  M 21 00565

 ( 220 )  2021.02.12.

 ( 732 )  D&B 2001 Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  A fantasztikus nagynéni

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; áruk és szolgáltatások értékesítésének

elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; nyomtatott promóciós

anyagok terjesztése postai úton; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; promóciós anyagok terjesztése; promóciós

szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése

reklám célból; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése;
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reklám, prospektusok terjesztése; reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok

online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámanyagok szétosztása; reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámanyagok terjesztése [szórólapok,

prospektusok és nyomtatványok]; reklámanyagok terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél

szolgáltatás; reklámminták terjesztésének lebonyolítása; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;

reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; reklámozó

szórólapok terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; reklámszórólapok terjesztése; reklámszövegek terjesztése;

reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül;

reklámterjesztési szolgáltatások az interneten keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások; szórólapok, brosúrák,

nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció

útján; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói

szolgáltatások; marketing konzultációs szolgáltatások; marketing menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás;

marketing menedzsment tanácsadás; marketing segítségnyújtás; marketing tanácsadás; marketing-tanácsadás és

-szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos szakmai konzultáció; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás;

marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média területén;

promóciók szervezése audiovizuális média használatával; promóciós kampányok szervezésével kapcsolatos

konzultáció vállalatok számára; promóciós tevékenységekhez kapcsolódó tanácsadás; reklám- és marketing

konzultáció; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs,

tanácsadási szolgáltatások; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti segítségnyújtás; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti

szaktanácsadás; reklámozásra és promóciós szolgáltatásokra vonatkozó tanácsadás; reklámozáshoz,

népszerűsítéshez és marketinghez kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; üzleti

marketing-konzultációs szolgáltatások; üzleti konzultáció a marketinggel kapcsolatban; üzleti hirdetéshez,

reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; ajándéktárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

 ajándéktárgyakkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus

kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus

szövegek megjelentetése; forgatókönyvírás; forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; forgatókönyvírás, nem

reklámcélra; forgatókönyvírói szolgáltatások; hangoskönyvek kiadása; írott szövegek kiadásával kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; írott szövegek szerkesztése; kiadói szolgáltatások; kiadói szolgáltatások, a nyomtatás

kivételével; kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás;

könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; multimédiás anyagok online kiadása; multimédia

publikációk; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audiovizuális felvételek

készítése; eredeti felvételek készítése; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmgyártási szolgáltatások; filmszerkesztés, vágás; hang- és képfelvételek készítése hang- és

képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videofelvételek készítése; hang- és

videoszerkesztési szolgáltatások; hang- és zenefelvételek készítése; hang-, film-, video- és televíziós stúdió

szolgáltatások; szórakoztatási célú filmgyártás; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató

anyagok készítése televízióműsorok formájában; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; szórakoztató

televíziós műsorok készítése; élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése; élő előadások szervezése és

bemutatása; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; színdarabok készítése; színdarabok rendezése;

színdarabok színpadra állítása; színházi előadások bemutatása; színházi előadások megszervezése, megrendezése

és bemutatása; színházi előadások rendezése; színházi előadások szervezése; színházi produkciók; szórakoztatás

színházi előadások formájában; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális események lebonyolítása;

kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális tevékenységek

biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy

televíziós programok előállítása; színdarabok rendezése vagy bemutatása; színházi előadások, animációs és élő

egyaránt; színházi előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi szórakoztatás; szórakoztatás

 tévéműsorok formájában; televíziós szórakoztatás.
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 ( 111 )  235.151

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00187

 ( 220 )  2021.01.20.

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

 ( 740 )  Dr. Baranyai Zoltán, Budapest

  
( 546 )

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

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

 berendezések.

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

 ( 111 )  235.152

 ( 151 )  2021.08.17.

 ( 210 )  M 21 00106

 ( 220 )  2020.12.02.

 ( 732 )  H&Y Well Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Hanya

 ( 511 )   28    Játékfigurák; plüss játékok; kitömött játékállatok.

 ( 111 )  235.153

 ( 151 )  2021.09.08.

 ( 210 )  M 20 03860

 ( 220 )  2020.12.15.

 ( 732 )  Petis Beáta, Budapest (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )  14    Kulcstartók fémből; kulcstartók közönséges fémből; kulcsrendezők fémből; kulcsrendezők közönséges

 fémből.

 ( 111 )  235.154

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 20 03122

 ( 220 )  2020.11.26.

 ( 732 )  Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Televíziós szolgáltatás.
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 ( 111 )  235.155

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 21 00680

 ( 220 )  2021.02.22.

 ( 732 )  Koch's Torma Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Csípős darált paprika, csemege paprikakrém, hidegen és melegen tartósított növényi alapú konzervek,

 torma.

 30    Élelmiszer-ízesítők, ételízesítők, majonéz, tormatermékek, mustár, ketchup, szószok [ízesítőszerek, fűszeres

 mártások].

 ( 111 )  235.156

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 20 01268

 ( 220 )  2020.05.12.

 ( 732 )  HungaroMarket Trader Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Péter András, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  29    Készételek; húsból készített élelmiszerek; húsból készített főtt ételek; hús, hal-, baromfi- és vadhús; hús és

hústermékek; húskivonatok; szeletelt hús; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek;

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

tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; bundás burgonyaszeletek; bundás

virsli; burgonyaalapú gombócok; burgonyapehely; csontleves, húsleves; disznóhús; hagymakarikák; halból

készített élelmiszertermékek; hurkafélék; húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok; készítmények

húsleveshez; kocsonyák; kolbász; krokett; levesek; magvak, elkészítve; máj; omlettek; pacal; padlizsánkrém;

paradicsompüré; préselt gyümölcspép; röszti; sajtok; savanyúságok; sólet; sonka; sózott hús; sültburgonya, chips;

szarvasgomba, tartósított; nyársasételek; szójapogácsák; tartósított paprika; tejtermékek;

töltöttkáposzta-tekercsek; túrós fánkok; vadhús; zöldségalapú kenhető termékek; zöldségalapú koncentrátum

 főzéshez; zöldségek, főtt; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták.

 43    Vendéglátás; éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos

tájékoztatás és tanácsadás; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

éttermek; bisztró (büfé) szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvihető ételekkel kapcsolatos

szolgáltatások; étel-és italkészítési szolgáltatások; ételkészítés; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása);

 információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban; vendéglátóipar.

 ( 111 )  235.157

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 20 03755

 ( 220 )  2020.12.09.

 ( 732 )  Jásdi Balázs Attila, Budapest (HU)
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( 546 )

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

 ( 111 )  235.158

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 20 03918

 ( 220 )  2020.12.18.

 ( 732 )  Püsök Zoltán, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; domain nevek lajstromozása, regisztrálása; engedélyek jogi

ügyintézése; engedélyezés szoftverkiadás keretében; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti

szolgáltatások; jogi kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával

 kapcsolatban harmadik fél számára; képviselet jogvitákban; magánnyomozó szolgáltatások.

 ( 111 )  235.159

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 21 00691

 ( 220 )  2021.02.23.

 ( 732 )  Diákhitel Központ Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 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.

 ( 111 )  235.160

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 20 03919

 ( 220 )  2020.12.18.

 ( 732 )  Püsök Zoltán, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; domain nevek lajstromozása, regisztrálása; engedélyek jogi

ügyintézése; engedélyezés szoftverkiadás keretében; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti
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szolgáltatások; jogi kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával

 kapcsolatban harmadik fél számára; képviselet jogvitákban; magánnyomozó szolgáltatások.

 ( 111 )  235.161

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 20 03921

 ( 220 )  2020.12.18.

 ( 732 )  Püsök Zoltán, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; domain nevek lajstromozása, regisztrálása; engedélyek jogi

ügyintézése; engedélyezés szoftverkiadás keretében; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti

szolgáltatások; jogi kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával

 kapcsolatban harmadik fél számára; képviselet jogvitákban; magánnyomozó szolgáltatások.

 ( 111 )  235.162

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 21 00032

 ( 220 )  2021.01.05.

 ( 732 )  Abroncs Kereskedőház Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Szárazföldi közlekedési eszközök.

  35    Reklámozás.

 37    Gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok [újra] futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás];

járműjavítás [üzemzavar]; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járművek karbantartása;

 járművek karbantartása és javítása.

 ( 111 )  235.163

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 21 00071

 ( 220 )  2021.01.11.

 ( 732 )  Gardrób Kulturális és Művészeti Alapítvány, Ózd (HU)

 ( 541 )  Gardrób

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatás biztosítása; szabadidős létesítmények üzemeltetése; színházi

 produkciók.

 ( 111 )  235.164

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 21 00195

 ( 220 )  2021.01.21.
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 ( 732 )  JOY'S UNITED Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás, áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  235.168

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 21 00078

 ( 220 )  2021.01.12.

 ( 732 )  Piller István, Sáta (HU)

 ( 541 )  FUMARA

 ( 511 ) 5    Fürdősók gyógyászati célokra; fürdőkészítmények gyógyászati használatra; gyógyhatású fürdőkészítmények;

 terapeutikus fürdőkészítmények; terápiás gyógyhatású fürdőkészítmények.

 ( 111 )  235.169

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 21 00085

 ( 220 )  2021.01.12.

 ( 732 )  Csömöri Zoltán, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 )  JAVÍTÁS A SZENVEDÉLYÜNK

 ( 511 )   37    Jármű és egyéb elektronika javítási és szerelési szolgáltatásai.

  42    Jármű és egyéb elektronika tervezése és fejlesztése.

 ( 111 )  235.170

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 21 00530

 ( 220 )  2021.02.10.

 ( 732 )  Sara Lee Foods, LLC, Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  JIMMY DEAN

 ( 511 )  30    Fagyasztott reggeli előételek tojásból, húsból és burgonyából; tojásból, húsból és sajtból álló fagyasztott

előételek; fagyasztott reggeli szendvicsek; reggeli burritók; kekszet, palacsintát és bundáskenyeret tartalmazó

csomagolt ételek; pálcikára szúrt palacsinta és kolbász, kolbász palacsintával csomagolva; pálcikára szúrt

 bundáskenyér és kolbász; húsos szendvicsek; reggeli szendvicsek.

 ( 111 )  235.176

 ( 151 )  2021.08.30.

 ( 210 )  M 21 00682

 ( 220 )  2021.02.23.

 ( 732 )  RTDM Nonprofit Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektronikai eszközök; hardverek; számítógépes alkalmazások; interaktív terminál; érmével működő

 mechanizmusok számítógéppel vezérelt eszközökhöz.

  43    Turisztikai szolgáltatások.
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 ( 111 )  235.177

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 21 00525

 ( 220 )  2021.02.10.

 ( 732 )  Sara Lee Foods, LLC, Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Hillshire Farm

 ( 511 )   30    Szendvicsek.

 ( 111 )  235.178

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 21 00189

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  Avraham Ben Yakar, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlanközvetítés; ingatlan tanácsadás; ingatlanmenedzsment;

ingatlanfinanszírozás; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlan befektetések;

ingatlanadminisztráció; ingatlanértékelés; ingatlan értékbecslés; ingatlanbiztosítások; ingatlanügynöki

tevékenység; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanprojektek finanszírozása;

ingatlanberuházási tanácsadás; ingatlanfejlesztés finanszírozása; ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanközvetítési

szolgáltatások; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlanbiztosítási szolgáltatások; ingatlanbefektetések

menedzsmentje; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások; ingatlanbefektetések kezelésével kapcsolatos

ingatlanszolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás;

ingatlanvásárlással kapcsolatos segítségnyújtás; lakossági ingatlanbefektetési tanácsadás; ingatlanfejlesztési

projektek finanszírozása; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos

szaktanácsadás; ingatlanokkal kapcsolatos alkuszi szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése;

lakóingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel

kapcsolatban; bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi értékelése; ingatlanok listázási szolgáltatásai házbérléshez és

lakásbérléshez; ingatlanprojektek finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi jelentések elkészítése; ingatlanközvetítő

irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek

 bérlésével és eladásával kapcsolatosan.

  37    Ingatlanfelújítás; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése].

 ( 111 )  235.179

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 21 00524

 ( 220 )  2021.02.10.

 ( 732 )  Sara Lee Foods, LLC, Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Hillshire Farm

 ( 511 )   29    Feldolgozott húsok, nevezetesen sonka, kolbász; sertéshús; marhahús; baromfi.

 ( 111 )  235.180
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 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 20 02189

 ( 220 )  2020.07.28.

 ( 732 )  dr. Szilvássy Rita Cecília, Nagykovácsi (HU)

  

( 546 )

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

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi

képviseleti szolgáltatások; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára;

képviselet jogvitákban; mediáció; egyeztetési, közvetítési és békéltetési szolgáltatások; érzelmi támogató

szolgáltatások családok részére; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi asszisztensi

szolgáltatások; jogi beszámolók készítése emberi jogok területén; jogi dokumentumok készítése; jogi

dokumentumok hitelesítése; jogi információs szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi információk

összeállítása; jogi információk biztosítása; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási

szolgáltatások; jogi közvetítési szolgáltatások; jogi segítségnyújtás szerződések elkészítésénél, jogi segítségnyújtó

szolgáltatások; jogi tanácsadás; közvetítés jogi eljárásoknál; lelki tanácsadás; mediációs szolgáltatások; mediációs

szolgáltatások házassági vitákban; szellemi mentorálás; perekkel kapcsolatosjogi szolgáltatások; perekkel

 kapcsolatos jogi tanácsadás; Pro Bono jogi szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások; vitarendezési szolgáltatások.

 ( 111 )  235.181

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 21 00526

 ( 220 )  2021.02.10.

 ( 732 )  Aidells Sausage Company, Inc., San Leandro, California (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AIDELLS

 ( 511 )   29    Feldolgozott húsok, nevezetesen kolbász és füstölt hús.

 ( 111 )  235.182

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 21 00529

 ( 220 )  2021.02.10.

 ( 732 )  Sara Lee Foods, LLC, Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  STATE FAIR

 ( 511 )   29    Corn dogs.

 ( 111 )  235.183

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 21 00516

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Sántháné Schopper Nóra, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; tematikus falmászásra alapozott

képességfejlesztő foglalkozás; know-how átadása; gyakorlati képzés (szemléltetés); oktatás; sportlétesítmények

 üzemeltetése; táboroztatás; vizsga szervezés; vezetett mászótúrák; testnevelés.

 ( 111 )  235.184

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00521

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Szabó Miklós, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mórotz Zsolt, Budapest

 ( 541 )  REVO

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; étrend-kiegészítők por formában; étrend-kiegészítők

 sportolók számára; étrend-kiegészítő italok; fehérjekiegészítő turmixok; protein étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  235.188

 ( 151 )  2021.08.17.

 ( 210 )  M 21 00357

 ( 220 )  2021.02.01.

 ( 732 )  TUTTI BISCOTTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Fertőszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Molnár és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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].

 ( 111 )  235.189

 ( 151 )  2021.08.17.

 ( 210 )  M 21 00358

 ( 220 )  2021.02.01.

 ( 732 )  Rózsás Viktor István, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Gépjárművek bérbeadása.
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 ( 111 )  235.190

 ( 151 )  2021.08.17.

 ( 210 )  M 21 00196

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  König László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  235.191

 ( 151 )  2021.08.17.

 ( 210 )  M 21 00678

 ( 220 )  2021.02.22.

 ( 732 )  Pryma Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  235.192

 ( 151 )  2021.08.17.

 ( 210 )  M 21 00520

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Czompó Gábor Ferenc, Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  Bakos-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés.

 ( 111 )  235.193

 ( 151 )  2021.08.17.

 ( 210 )  M 21 00519

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes teaízű italok; gyümölcsízű italok; tápanyaggal dúsított italok; esszenciák italok

előállításához; ízesített vizek; sörök; szénsavas vizek; ásványvizek; vizek [italok]; gyümölcsitalok és
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gyümölcslevek; izotóniás italok; energiaitalok; zöldséglevek [italok]; alkoholmentes italok; tea ízesítésű

 gyümölcs alapú üdítőitalok; tea ízesítésű alkoholmentes szénsavas italok; sportitalok.

 ( 111 )  235.194

 ( 151 )  2021.08.17.

 ( 210 )  M 21 00360

 ( 220 )  2021.02.01.

 ( 732 )  Stari-Ker Kft., Tapolca (HU)

 ( 541 )  GIZELLA - VESZPRÉM VÁROS SÖRE

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  235.195

 ( 151 )  2021.08.17.

 ( 210 )  M 20 03872

 ( 220 )  2020.12.16.

 ( 732 )  Szilágyi Andrea, Remeteszőlős (HU)

 ( 740 )  László Fekete Bagaméry Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Bőrszíjak; dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből; cipőkhöz való bőr; műbőr; szíjak bőrből.

 25    Alkalmi cipők; babacipők; bakancsok, csizmák; bokacsizmák; bokacsizmák, rövidszárú csizmák; bebújós

cipők; bőrcipők; bőrpapucsok; edzőcipők, sportcipők; férfi és női lábbeli; facipők; fatalpú szandálok; esőcipők;

férfi lábbeli; férfi szandálok; flip-flop papucsok, strandpapucsok; fonott talpú cipők vagy szandálok; futballcipők;

futócipők; fűzős bakancsok, csizmák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fürdőpapucsok; gumi lábbelik; gumicsizmák;

gyerek lábbelik; gyerekcipők, babacipők; gyermekcsizmák; gyermeklábbelik; hétköznapi [casual] cipők;

hétköznapi, utcai lábbelik; klumpák; lábujjbedugós szandálok; lapos cipők; magas szárú lábbelik; magasított talpú

sportcipők; magassarkú cipők; mamuszok; mamuszok (gyapjú babacipők); női lábbeli; női lábbelik; női

szandálok; strandlábbelik; szabadidő lábbelik; szabadidőcipők; szandálok csecsemőknek; szandálok; szőrmével

bélelt inuit csizmák; téli csizmák; tornacipők; tornacipők, edzőtermi cipők; tornaruházat; vízhatlan cipők;

túracipők; túrabakancsok; csúszásgátló zoknik; kamáslik [lábszárvédők]; nem elektromosan fűtött lábzsákok; cipő

felsőrészek; cipőorrok; cipősarkak; cipősarokvédők; fém cipőkellékek; csúszásgátlók lábbelikhez; cipőnyelvek

cipőkhöz, bakancsokhoz és csizmákhoz; cipőmerevítők, sámfák; cipősarok flekkek; cipőszíjak; cipőtalpak;

 cipőtalpbetétek; csúszásgátlók csizmákhoz; gumiból vagy műanyagból készült préselt sarkak.

 ( 111 )  235.196

 ( 151 )  2021.08.17.

 ( 210 )  M 21 00362

 ( 220 )  2021.02.01.

 ( 732 )  Streitman Krisztina, Budapest (HU)

 Poprády Judit, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  STREITMAN & POPRÁDY Kreatív Nyelvi Coaching

 ( 511 )  41    Coaching [tréning]; coaching; csapatépítés (oktatás); felnőttképzés; képzési szemináriumok lebonyolítása;

képzési szemináriumok lebonyolítása ügyfelek számára; képzési célú műhelyek; képzési célú gyűlések, szakmai

konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott

anyagok kiadása; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra; oktatási anyagok

fejlesztése; oktatási anyagok kiadása; oktatási anyagok bérbeadása; mentorálás; nyelvi korrepetálás; nyelvoktatás,

nyelvtanítás; nyelvtanfolyamok; nyelvtanfolyamok szervezése; angol nyelvű oktatási szolgáltatások;
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nyelvoktatási és képzési szolgáltatások; idegen nyelvek tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási

célú műhelyek; oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási konzultációs szolgáltatások;

oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási szolgáltatások gyermekeket tanító pedagógusok számára;

oktatási szolgáltatások nyelvtanítási módszerek átadásához; oktatáskutatás; oktatással kapcsolatos konferenciák

szervezése; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktató szemináriumok szervezése;

oktatókönyvek megjelentetése; önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti műhelyek és

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; önképzési módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; online

képzések biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; prospektusok kiadása; szakképzéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; személyi coaching [képzés]; személyiségfejlesztő

tanfolyamok; személyiségfejlesztő tréning; szülők képzése gyermekneveléshez; tanácsadási szolgáltatások

oktatással és képzéssel kapcsolatban; találkozók szervezése és lebonyolítása az oktatás területén; tanárképzési

szolgáltatások; tréningek biztosítása; workshopok [képzés] szervezésével, lebonyolításával és rendezésével

 kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások.

 ( 111 )  235.197

 ( 151 )  2021.08.17.

 ( 210 )  M 21 00693

 ( 220 )  2021.02.23.

 ( 732 )  ALKALOID AD Skopje, Skopje (MK)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LOSMORIDES

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  235.198

 ( 151 )  2021.08.17.

 ( 210 )  M 21 00198

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek;

jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,

bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,

 támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások.

 ( 111 )  235.199

 ( 151 )  2021.08.17.

 ( 210 )  M 21 00183

 ( 220 )  2021.01.20.

 ( 732 )  Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft., Hollóháza (HU)

 ( 740 )  Őszy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Hollóháza eredetmegjelölés területéről származó emlékművek nem fémből.
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 21    Hollóháza eredetmegjelölés területéről származó eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai

célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és villák kivételével; megmunkálatlan vagy félig megmunkált

 üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

 ( 111 )  235.200

 ( 151 )  2021.08.17.

 ( 210 )  M 21 00185

 ( 220 )  2021.01.20.

 ( 732 )  MACHER Gépészeti és Elektronikai Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  ( 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; számítógépek és számítógépes perifériák; anyagok elektromos

hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek]; csatlakozások elektromos vezetékekhez; elektromos vezetők;

elektromos vezetékek; elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos szabályozó berendezések; elektromos

mérőkészülékek; köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; elektromos kapcsolók; elektromos felügyelő,

ellenőrző berendezések; elektromos tekercsek; elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos

 átalakítók; azonosító héjak; hüvelyek elektromos vezetékekhez.

 ( 111 )  235.201

 ( 151 )  2021.08.17.

 ( 210 )  M 20 03390

 ( 220 )  2017.02.21.

 ( 732 )  ISAC GmbH, München (DE)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; hirdetések készítése és

elhelyezése mások számára az interneten; internetes hirdetési felületek közvetítése és bérbeadása; termékek és

szolgáltatások bemutatása; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok kiépítése és közvetítése, az interneten keresztül

is; internetes reklámozás harmadik felek számára; toborzási információs szolgáltatások; kereskedelmi jellegű

információk gyűjtése és összeállítása elektronikus kommunikációs médián; kereskedelmi jellegű információk

gyűjtése és összeállítása internetes platformokon, e-mailes hírleveleken vagy mobiltelefonos üzeneteken

keresztül; áru-, cím- és ágazati jegyzékek és ezekben tartalmazott információk gyűjtése és összeállítása;

kereskedelmi ügyletek közvetítése harmadik felek számára szerződések közvetítéséhez harmadik felek számára

elektronikus piacterek által az interneten; kereskedelmi ügyletek közvetítése harmadik felek számára termékek

vásárlásához és eladásához harmadik felek számára elektronikus piacterek által az interneten; kereskedelmi

ügyletek közvetítése harmadik felek számára szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződések közvetítéséhez

harmadik felek számára elektronikus piacterek által az interneten; felvilágosítás nyújtása a következő területeken:

szakmai fejlődés és információk a foglalkoztatás, munkaerő-toborzás, munkaerő forrás és álláshirdetések

területén az interneten; információ (felvilágosítás) nyújtása termékekről és szolgáltatásokról és ezekkel

kapcsolatban; adatok összeállítása üzleti és toborzási adatbázisok biztosításához és frissítéséhez; termékek és

szolgáltatások bemutatása eladási célra (harmadik felek számára); cégek és személyek bemutatása az interneten

és más médiákban; adatok összeállítása és feldolgozása számítógépes adatbankokban; adatok frissítése és

kezelése számítógépes adatbankokban; áruk és szolgáltatások árkalkulációja; árösszehasonlítási szolgáltatások;

áru-, cím- és ágazati jegyzékek és ezekben tartalmazott információk rendelkezésre bocsátása; szerkesztői

tartalmakra vonatkozó információk, nevezetesen kereskedelmi jellegű információk közzététele internetes

platformokon, e-mailes hírleveleken vagy mobiltelefonos üzeneteken keresztül; szerződések közvetítése
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információs technológiához üzleti hálózatok területén, valamint üzleti kapcsolatok felépítéséhez és

 közvetítéséhez.

 38    Online üzenetküldési szolgáltatások; üzenetek továbbítása számítógépes hálózaton; üzenetek továbbítása az

interneten; szerkesztőségi tartalmakra vonatkozó információk, valamint kereskedelmi jellegű információk

továbbítása elektronikus kommunikációs médián; apróhirdetések, pályázati kiírások továbbítása elektronikus

kommunikációs médián; szerkesztőségi tartalmakra vonatkozó információk, valamint kereskedelmi jellegű

információk továbbítása internetes platformokon, e-mailes hírleveleken vagy mobiltelefonos üzeneteken

keresztül; apróhirdetések, pályázati kiírások továbbítása internetes platformokon, e-mailes hírleveken vagy

mobiltelefonos üzeneteken keresztül; portálok rendelkezésre bocsátása az interneten; áru-, cím- és ágazati

jegyzékek és ezekben tartalmazott információk továbbítása az interneten; internetes platformokon és portálokon

biztosított telekommunikációs szolgáltatások mindenféle kapcsolati információ cseréjéhez; internet alapú

telekommunikációs szolgáltatások; telekommunikációs berendezések rendelkezésre bocsátása személyes

honlapok létrehozásához és frissítéséhez a felhasználó által rendelkezésre bocsátott tartalmakkal; internetes

platformokon és portálokon biztosított távközlési szolgáltatások; portálok, platformok, elektronikus piacterek,

fórumok hozzáférésének biztosítása az interneten; internetes információkhoz való hozzáférés biztosítása;

hozzáférés biztosítása adatbankokhoz; adatbankokhoz, áru, cím- és ágazati jegyzékekhez való online hozzáférés

biztosítása; elektronikus levelezési szolgáltatások; mindenféle üzenet küldése internetcímekre (webes üzenetek);

 közös hozzáférés biztosítása üzleti információkhoz és szakmai információkhoz internetes oldal által.

 ( 111 )  235.202

 ( 151 )  2021.08.17.

 ( 210 )  M 21 00030

 ( 220 )  2021.01.06.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  235.203

 ( 151 )  2021.08.17.

 ( 210 )  M 21 00841

 ( 220 )  2021.03.04.

 ( 732 )  Auware Engineering Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Gépészmérnökség; gépészeti kutatás; gépészeti elemzéssel kapcsolatos technológiai tanácsadási

szolgáltatások; elektromos rendszerek tervezése; elektromos áramköri lapok tervezése; elektromos erőművekkel

kapcsolatos műszaki tervezési szolgáltatások; szoftverfejlesztés; szoftver-karbantartás; számítógép-programozás;

szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; számítógépes szoftverek telepítésével és karbantartásával

kapcsolatos műszaki tanácsadás; műszaki tanácsadás elektronikus áramkörök gyártásában használt berendezések

 tervezésével kapcsolatban.

 ( 111 )  235.204

 ( 151 )  2021.09.02.
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 ( 210 )  M 21 00689

 ( 220 )  2021.02.23.

 ( 732 )  Jadran-Galenski Laboratorij d.d., Rijeka (HR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RINOMARIS

 ( 511 )  3    Illatanyagok; kozmetikai készítmények, piperecikkek.

5    Gyógyszerek emberi felhasználásra; diétás termékek; diétás kiegészítők és készítmények; gyógyszerészeti

termékek; gyógyszerészeti készítmények; gyógyászati készítmények; gyógyszerkészítmények; higiéniai termékek

 gyógyászati használatra; gombaölő szerek.

 ( 111 )  235.205

 ( 151 )  2021.08.17.

 ( 210 )  M 21 00692

 ( 220 )  2021.02.23.

 ( 732 )  Free Bakery Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Vegán sütemények; pékáruk; gluténmentes pékáruk; feldolgozott gabonák, keményítő és az ezekből készült

áruk, pékáruk és élesztők; készítmények pékáruk készítéséhez; friss péksütemények; péksütemények készítésére

 használt keverékek.

 ( 111 )  235.206

 ( 151 )  2021.08.30.

 ( 210 )  M 20 03874

 ( 220 )  2020.12.16.

 ( 732 )  Fokus Hungária Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Fokus Hungária Kft

 ( 511 )  16    Bélyegzőpárnák; festékpárnák; blokkok (papíráruk); ceruzahegyezők (elektromos vagy nem elektromos);

ceruzák; címkék papírból vagy kartonból; csipeszes felírótáblák; derékszögű vonalzók rajzoláshoz; dossziék

(papíráruk); ecsetek (1); fedelek, kötések, borítók (papíráruk); fénymásolópapír; nyomtatópapír; festékkészletek

(iskolai használatra); festékkeverő csészék művészek részére; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;

gémkapocs; golyóstollak; görbevonalzók; gyűrűs irattartók; iratrendezők; iratgyűjtők; dossziék, irattartók

(papíráru); irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; iratkapcsok; irodai kellékek; irodai

lyukasztógépek; irodai nedvesítők; íróecsetek, íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek (papíráruk); írókréta;

írólap; írópapír; írószerek; írószertartók (készletek); írótábla törlők; iskolaszerek (papíráruk); ívek (papíráruk);

javítófolyadékok (irodai cikkek); javítószalagok (irodai cikkek); jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz; rajztűk;

körzők; laminálók irodai használatra; mappák; névbadgek (hivatali kellékek); névtábla-tartók (irodai

felszerelések); noteszok; öntapadós címkék; matricák (papíripari); paletták festőknek; papír-írószer áruk;

papírvágó kések (irodai cikkek); papír- vagy kartondobozok; radírgumik; ragasztók irodai és otthoni célokra;

ragasztószalag-adagolók (irodai cikkek); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; rajzeszközök;

rajzkészletek; rajztáblák; rajzszegek; szövegkiemelő tollak; tollak (irodai cikkek); toll- és ceruzatartók;

 töltőceruzák (rotringok); ujjnedvesítő (irodaszerek); műanyagfóliák csomagolásra.
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 ( 111 )  235.207

 ( 151 )  2021.08.18.

 ( 210 )  M 21 01020

 ( 220 )  2021.03.05.

 ( 732 )  Attl Alexandru Attila, Budapest (HU)

 ( 541 )  Attl drops

 ( 511 ) 5    Gyógyhatású olajok; folyékony étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; bőrápoló

 olajok [gyógyhatású].

  29    Étkezési olajok; olajkeverék [étkezési]; olajok, étkezési; növényi olajok étkezési célra; fűszerezett olajok.

 ( 111 )  235.208

 ( 151 )  2021.08.30.

 ( 210 )  M 21 00523

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Szabó Miklós, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mórotz Zsolt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők por

formában; étrend-kiegészítők sportolók számára; étrend-kiegészítő italok; fehérjekiegészítő turmixok; protein

 étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  235.209

 ( 151 )  2021.08.18.

 ( 210 )  M 21 00694

 ( 220 )  2021.02.23.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  RAMIBETA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  235.210

 ( 151 )  2021.08.18.

 ( 210 )  M 21 00190

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  Gabora Mariann, Salgótarján (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

 ( 541 )  Gabora Gála

 ( 511 )   41    Kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés.

 ( 111 )  235.211

 ( 151 )  2021.08.18.

 ( 210 )  M 21 00194

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  The Cook Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Székely Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  padaam

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  235.212

 ( 151 )  2021.08.18.

 ( 210 )  M 21 00188

 ( 220 )  2021.01.20.

 ( 732 )  Ladányi és Ladányi Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Mochnács Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús; baromfihús; baromfi; baromfi, nem élő; csirke, csirkehús; csirkeburgerek; csirkecombok;

csirkefalatok; fagyasztott csirke; friss csirke; hús és hústermékek; hús; fűszerezett, szuvidált csirke alsó és

 felsőcombok; panírozott csirkecomb filé.

 43    Vendéglátás (élelmezés); elvitelre árusító éttermek; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások;

éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

italszolgáltatás]; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára;

ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek

 számára.

 ( 111 )  235.213

 ( 151 )  2021.08.18.

 ( 210 )  M 20 03703

 ( 220 )  2020.12.03.

 ( 732 )  Otani Tire Co., Ltd., Klongmai, Sampran Nakhonpathom (TH)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Gumiabroncsok, abroncsgumik; járműabroncsok; gumiabroncsok gépjárművekhez; gumiabroncsok

 járműkerekekhez.

 ( 111 )  235.214

 ( 151 )  2021.08.18.

 ( 210 )  M 21 00365

 ( 220 )  2021.02.01.

 ( 732 )  Ligetfalvi Viktor, Budapest (HU)

 ( 541 )  Kronometer

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus újságok; letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában.

 16    Magazin mellékletek újságokhoz; újságok; általános témájú magazinok; magazinborítók; magazinok, revük

 [időszaki lapok]; nyomtatott folyóiratok, magazinok; szakmai magazinok.

 35    Hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és

 magazinokban; divatáruk értékesítésének promóciója magazinok reklámcélú cikkeivel.

 41    Webes újságok megjelentetése; szórakoztatás biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül;

szórakoztatás biztosítása filmklipek formájában, weboldalon keresztül; szórakoztató szolgáltatások webkamerás

televízióműsorok formájában; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; szabadúszó

újságírás; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságírói szolgáltatások; újságok megjelentetése; újságok

kiadása; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; elektronikus formátumú
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magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus magazinok kiadása; fogyasztói magazinok kiadása;

könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése;

magazinok kiadása; magazinok multimédiás megjelentetése; nem letölthető általános témájú magazinok online

 rendelkezésre bocsátása.

  42    Tárhely szolgáltatás digitális tartalmak, nevezetesen online újságok és blogok számára.

 ( 111 )  235.215

 ( 151 )  2021.08.18.

 ( 210 )  M 21 00681

 ( 220 )  2021.02.22.

 ( 732 )  KANIZSA Trend Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  dr. Gál Zsuzsanna, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

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

 ( 111 )  235.216

 ( 151 )  2021.08.31.

 ( 210 )  M 21 00301

 ( 220 )  2013.09.19.

 ( 732 )  Flowers Bakeries Brands, LLC, Thomasville Georgia (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Péktermékek, nevezetesen kenyér.

 ( 111 )  235.217

 ( 151 )  2021.08.18.

 ( 210 )  M 21 00193

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  DrinkPalace Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); szeszes italok; szeszesital-kivonatok; előre kikevert szeszes

italok; égetett szeszes ital alapú aperitifek; égetett szeszes italok; alacsony alkoholtartalmú italok; erjesztett

szeszes ital; vodka; rum; rum alapú italok; gin; whisky; likőrök; brandy, borpárlat; alkoholos italok (sörök

kivételével); készítmények alkoholos italok készítéséhez; alkoholos kivonatok; alkoholos esszenciák;

gyomorkeserű [bitter] italok; alkoholos gyümölcskivonatok; borok; megerősített borok; alacsony alkoholtartalmú

 bor; pálinka; konyak; armagnac.

 ( 111 )  235.218

 ( 151 )  2021.08.18.

 ( 210 )  M 21 00361

 ( 220 )  2021.02.01.

 ( 732 )  Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Piros Ádám, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Folyóiratok; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; grafikai reprodukciók;

hírlevelek; katalógusok; kézikönyvek (útmutatók); könyvecskék, brosúrák; könyvek; naptárak; nyomtatott

 publikációk; prospektusok; újságok.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; 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; ár-összehasonlító 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.

 ( 111 )  235.219

 ( 151 )  2021.08.18.

 ( 210 )  M 21 00199

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

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

 ( 541 )  Fundamenta Lakáskassza

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek; jelzálogbank; kölcsön

[finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi

információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás;

 részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások.

 ( 111 )  235.220

 ( 151 )  2021.08.18.

 ( 210 )  M 21 00348

 ( 220 )  2021.01.31.

 ( 732 )  B.D.B. Fleuer Kft., Ajka (HU)

 ( 740 )  Dr. Péntek Zoltán János, Ajka

 ( 541 )  Virágmánia

 ( 511 )   39    Áruk csomagolása és raktározása.

  44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  235.221

 ( 151 )  2021.08.18.

 ( 210 )  M 21 00191

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  DrinkPalace Kft., Budapest (HU)
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 ( 300 )  018378791 2021.01.20. EU

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); szeszes italok; szeszesital-kivonatok; előre kikevert szeszes

italok; égetett szeszes ital alapú aperitifek; égetett szeszes italok; alacsony alkoholtartalmú italok; erjesztett

szeszes ital; vodka; rum; rum alapú italok; gin; whisky; likőrök; brandy, borpárlat; alkoholos italok (sörök

kivételével); készítmények alkoholos italok készítéséhez; alkoholos kivonatok; alkoholos esszenciák;

gyomorkeserű [bitter] italok; alkoholos gyümölcskivonatok; borok; megerősített borok; alacsony alkoholtartalmú

 bor; pálinka; konyak; armagnac.

 ( 111 )  235.223

 ( 151 )  2021.08.18.

 ( 210 )  M 21 00364

 ( 220 )  2021.02.01.

 ( 732 )  Biró László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Princz Kornél, Budapest

  

( 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).

  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.

 ( 111 )  235.224

 ( 151 )  2021.08.18.

 ( 210 )  M 21 00528

 ( 220 )  2021.02.10.

 ( 732 )  Sara Lee Foods, LLC, Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  JIMMY DEAN

 ( 511 )  29    Friss vagy főtt hús, nevezetesen sertés- és baromfihús; elsősorban kolbászból, szalonnából, sonkából és

zöldségekből álló, előre elkészített keverékek ételek készítéséhez; előre csomagolt ételek, amelyek elsősorban

kolbász, szalonna, sonka, tojás, burgonya, sajt vagy gravy szósz kombinációiból állnak; fagyasztott reggeli

előételek tojásból, húsból és burgonyából; fagyasztott előételek húsból, tojásból, zöldségekből és sajtból;

feldolgozott húsok, nevezetesen sertés- és baromfihús; elsősorban szendvicsek és kolbász, palacsinta és kolbász,

palacsintába csomagolt kolbász kombinációiból álló előre csomagolt ételek; elsősorban bundáskenyér, gofri, édes

 pékáruk és hús kombinációiból álló előre csomagolt ételek; gravy szósz.

 ( 111 )  235.225
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 ( 151 )  2021.08.30.

 ( 210 )  M 21 00527

 ( 220 )  2021.02.10.

 ( 732 )  Tyson Foods, Inc., Springdale (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Raised & Rooted

 ( 511 )   29    Húspótlók; vegán és vegetáriánus húspótlók; növényi eredetű húspótlók.

 ( 111 )  235.226

 ( 151 )  2021.08.18.

 ( 210 )  M 20 02954

 ( 220 )  2020.10.02.

 ( 732 )  Daroptimed Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  PREVENCIÓ LÁTÁSCENTRUM

 ( 511 )  44    Egészségügyi kezelés természetes gyógymódokkal; látásvizsgálati [optikusi] szolgáltatások; optikusok

 szolgáltatásai; szemészeti szolgáltatások; szemészeti szűrési szolgáltatások.

 ( 111 )  235.229

 ( 151 )  2021.08.19.

 ( 210 )  M 21 00798

 ( 220 )  2021.03.01.

 ( 732 )  Hülbert Ádám, Kóny (HU)

 Nagy Tibor, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 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).

 ( 111 )  235.230

 ( 151 )  2021.08.19.

 ( 210 )  M 21 00799

 ( 220 )  2021.03.01.

 ( 732 )  Hülbert Ádám, Kóny (HU)

 Nagy Tibor, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár
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( 546 )

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  235.231

 ( 151 )  2021.08.19.

 ( 210 )  M 21 00467

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  dr. Bárdits Viktor, Budapest (HU)

 ( 541 )  Optener

 ( 511 )  42    Energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával

 kapcsolatos mérések.

 ( 111 )  235.232

 ( 151 )  2021.08.19.

 ( 210 )  M 21 00813

 ( 220 )  2021.03.02.

 ( 732 )  Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   36    Fejlesztési projektek finanszírozása; oktatási ösztöndíjak nyújtása.

 41    Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; képzés szervezése; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási

vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás;

versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási anyagok fejlesztése;

kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamok; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

pályaválasztási vizsgálatok; tesztek; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; számítógéppel

támogatott tesztekhez kapcsolódó képzési szolgáltatások; számítógéppel végzett, oktatáshoz kapcsolódó tesztelés

és értékelés; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások gyermekeket

 tanító pedagógusok számára; oktatáskutatás; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások.

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérési és tesztelő módszerek fejlesztése; vizsgálati és elemzési

módszerek tervezése és fejlesztése; méréstechnológiai kutatása; kutatási szolgáltatások; esztelési módszerek

 kifejlesztése; szolgáltatások tesztelési módszerek kifejlesztéséhez; mérésértékelési szolgáltatások.

 ( 111 )  235.233
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 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 21 00819

 ( 220 )  2021.03.02.

 ( 732 )  Haladás Mezőgazdasági Zrt., Dunaegyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Németh Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Az étel értelme

 ( 511 )   29    Feldolgozott zöldségek; fagyasztva szárított zöldségek.

  31    Burgonya, friss.

  42    Szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében.

 ( 111 )  235.234

 ( 151 )  2021.08.19.

 ( 210 )  M 21 00810

 ( 220 )  2021.03.02.

 ( 732 )  Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Fejlesztési projektek finanszírozása; oktatási ösztöndíjak nyújtása.

 41    Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; képzés szervezése; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási

vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás;

versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási anyagok fejlesztése;

kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamok; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

pályaválasztási vizsgálatok, tesztek; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és esztek szervezése; számítógéppel

támogatott tesztekhez kapcsolódó képzési szolgáltatások; számítógéppel végzett, oktatáshoz kapcsolódó tesztelés

és értékelés; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások gyermekeket

 tanító pedagógusok számára; oktatáskutatás; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások.

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérési és tesztelő módszerek fejlesztése; vizsgálati és elemzési

módszerek tervezése és fejlesztése; méréstechnológiai kutatása; kutatási szolgáltatások; tesztelési módszerek

 kifejlesztése; szolgáltatások tesztelési módszerek kifejlesztéséhez; mérésértékelési szolgáltatások.

 ( 111 )  235.235

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 21 00818

 ( 220 )  2021.03.02.

 ( 732 )  Haladás Mezőgazdasági Zrt., Dunaegyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Németh Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   29    Feldolgozott zöldségek; fagyasztva szárított zöldségek.

  31    Burgonya, friss.

  42    Szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében.

 ( 111 )  235.236

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 21 00307

 ( 220 )  2021.01.28.

 ( 732 )  Igor Iankovskyi, Monaco (MC)

 ( 740 )  Dr. Tóth Melinda Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti és gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyógyszerészeti és gyógyászati

 eszközök reklámozása; orvosi, klinikai, kórházi, egészségügyi szolgáltatások reklámozása, marketingje.

  42    Orvosi, klinikai és egészségügyi kutatások és kutató szolgáltatások.

 44    Orvosi szolgáltatások; klinikai, kórházi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások, gyógyszerészeti és

 gyógyászati szolgáltatások; szanatórium, orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos üzemeltetés.

 ( 111 )  235.237

 ( 151 )  2021.08.19.

 ( 210 )  M 21 00645

 ( 220 )  2021.02.18.

 ( 732 )  H. Nagy Krisztián, Tatabánya (HU)

 ( 541 )  SZOSZIDZS

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

 ( 111 )  235.238

 ( 151 )  2021.08.19.

 ( 210 )  M 21 00966

 ( 220 )  2021.03.04.

 ( 732 )  Koltai Viktor, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  air7 - az egészséges tüdőért

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; immunerősítők; vegyes vitaminkészítmények;

 vitaminkészítmények; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; táplálékkiegészítők.

 ( 111 )  235.239

 ( 151 )  2021.08.19.

 ( 210 )  M 21 00796

 ( 220 )  2021.03.02.

 ( 732 )  Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   36    Fejlesztési projektek finanszírozása; oktatási ösztöndíjak nyújtása.

 41    Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; képzés szervezése; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási
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vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás;

versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási anyagok fejlesztése;

kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamok; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

pályaválasztási vizsgálatok, tesztek; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; számítógéppel

támogatott tesztekhez kapcsolódó képzési szolgáltatások; számítógéppel végzett, oktatáshoz kapcsolódó tesztelés

és értékelés; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások gyermekeket

 tanító pedagógusok számára; oktatáskutatás; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások.

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérési és tesztelő módszerek fejlesztése; vizsgálati és elemzési

módszerek tervezése és fejlesztése, méréstechnológiai kutatása; kutatási szolgáltatások; tesztelési módszerek

 kifejlesztése; szolgáltatások tesztelési módszerek kifejlesztéséhez; mérésértékelési szolgáltatások.

 ( 111 )  235.240

 ( 151 )  2021.08.19.

 ( 210 )  M 21 00643

 ( 220 )  2021.02.18.

 ( 732 )  H. Nagy Krisztián, Tatabánya (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  235.241

 ( 151 )  2021.08.19.

 ( 210 )  M 20 02285

 ( 220 )  2020.08.04.

 ( 732 )  Szatmár-Bereg Hungarikumaiért Egyesület, Jánkmajtis (HU)

 ( 740 )  Garamvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szatmár Íze

 ( 511 )   29    Dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből].

 ( 111 )  235.242

 ( 151 )  2021.08.19.

 ( 210 )  M 21 00148

 ( 220 )  2021.01.18.

 ( 732 )  Power Mir Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Palcsi

 ( 511 )  30    Édes gombócok [dango]; elkészített tészta; gnocchi; gombócok; gombóctészta; gyors főzésű tészta;

hajdinatészták; hajdinatészta; halgombócok; instant tészták; kagylótészták; spagetti; spagettik [nyers]; sült metélt

tészták; száraz tészták; száraztészták; szárított tortellini; teljes kiőrlésű metélt tészták; teljes kiőrlésű tészta; tészta

lapok formájában; tészta pizza készítéshez, pizzatészta; tojásos tészták; tojást tartalmazó tészta; töltött tészta;

töltött tészták; tortellini; vareniki [ukrán töltött gombóc]; zabpelyhek; zabpehely; zabliszt emberi fogyasztásra;

zabliszt; zabfélék emberi fogyasztásra; zabdara; zab alapú ételek; zab alapú élelmiszerek; zab hántolt/tisztított;
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zabból készült élelmiszerek; zab alapú ételek emberi fogyasztásra; teljes kiőrlésű rozsőrlemény; tésztakészítésre

szolgáló gabonafélék; puliszka; rizs; reggeli gabonafélék, zabkása, búzadara; liszt; lisztek; kukoricából készült

extrudált élelmiszertermékek; kukoricából készült élelmiszerek; kukoricából készült snack termékek; hántolt zab;

hántolt árpa; hengerelt zab és búza; gabonafélék emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekhez; gabona alapú

élelmiszerek emberi fogyasztásra; gabonafélékből készült élelmiszerek; feldolgozott zab; főtt, teljes kiőrlésű

búzaszemek; feldolgozott gabonafélék; feldolgozott gabonamagvak; feldolgozott búza; emberi étkezésre szánt

gabonafélék; fagyasztott sütemények; fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez; fagyasztott tészta

biscotti kekszhez; fagyasztott tészta brownie-hoz; fagyasztott tészták; kelttészták húst tartalmazó töltelékkel;

kenyértészták; képviselőfánk; krémes sütemények; levelestészta; nyerstészták; palacsintapor; palacsintatészta;

piskóták, piskótatészták; sütésre kész tésztatermékek; tésztafélék [nyerstészta]; tésztából készült élelmiszerek;

szárított és friss tészták, nudlik, gombócok; mandulaliszt; lisztből készült tészták; lenmag étkezési célokra

[ízesítés]; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; gabonakészítmények; gabonafélékből előállított készítmények;

gabonaalapú élelmiszerkészítmények; feldolgozott hajdina; ételek (liszttartalmú); palacsinták; zöldséget és húst

tartalmazó sütemények; zöldséget és halat tartalmazó sütemények; zöldséget és baromfihúst tartalmazó

sütemények; zöldséges piték; zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; zöldségekkel ízesített sós kekszek;

zöldségekkel és marhahússal kevert rizs [bibimbap]; zöldségeket tartalmazó lepények, piték; zöldségízesítésű

kukorica chipsek; zöldhagymás palacsinta [pajeon]; töltött tekercsek; töltött kenyerek; szendvicsek; sós

palacsinták; sós sütemények; snack ételek (gabona alapú); mungóbab-palacsinta [bindaetteok]; müzliből készített

rágcsálnivalók; lasagnék; lasagne; húst tartalmazó szendvicsek; húst tartalmazó lepények; hússal ízesített sós

kekszek; hússal és zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; húsos piték; húsos piték [elkészített]; hot dogok

[szendvicsek]; halfilét tartalmazó szendvicsek; halat tartalmazó szendvicsek; halas lepények; hajdinazselé

(memilmuk); gyümölcsös sütemények/torták [édes vagy ízesített]; göngyölt szendvicsek; gyümölcsös

sütemények/torták; gluténmentes pizzák; gabonalisztből készült rágcsálnivalók; félkész ravioli; fagyasztva

szárított ételek, főösszetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek, főösszetevőként tésztával; fagyasztott pizzák;

fagyasztott palacsinták; fagyasztott, hússal töltött sütemény/tészta; fagyasztott gofrik; elsősorban rizst tartalmazó

fagyasztott ételek; elsősorban tésztát tartalmazó fagyasztott ételek; előre csomagolt ebéd, amely főként rizst,

továbbá húst, halat vagy zöldségeket is tartalmaz; dobozolt ételek, amelyek rizsből, valamint húsból, halból vagy

zöldségből állnak; darált marhahúst tartalmazó szendvicsek; csokoládéalapú, étkezést helyettesítő szeletek;

csokoládéval bevont rizssütemények; csirketekercsek; csirkét tartalmazó szendvicsek; csirkés szendvicsek;

csirkés pite; calzone; baromfi- és vadhúsos piték; baromfit tartalmazó piték; gabona alapú müzliszeletek; cukorral

és mézzel bevont gabonakészítmények; csokoládéval bevont szeletek; búzaalapú müzliszeletek; gabonaalapú

rágcsálnivalók; gabonaalapú energiaszeletek; gabonából gyártott rágcsálnivalók; zabszeletek; zabkorpát

tartalmazó gabonakészítmények; szezámmagos édes szeletek; müzliszeletek; magvak, diófélék és szárított

gyümölcsök keverékét tartalmazó rágcsálnivaló szeletek [édességek]; magas proteintartalmú gabonaszeletek;

gabonatermékek szelet formájában; gabonaszeletek; csokoládé édességek; csokoládé adventi naptárban;

csokoládépasztillák; csokoládészeletek; csokoládé pralinék formájában; csokoládéból készült pralinék;

csokoládékészítmények; csokoládés édesipari termékek; csokoládés édességek; csokoládétojások; cukorka

(cukor); cukorkák; cukorkák [édességek]; cukorkák (nem gyógyhatású) alkohollal; cukormentes cukorkák;

cukormentes édességek; cukormentes mentás bonbonok; cukormentes rágógumi; cukorral bevont almák;

cukrozott mandula; drazsék [nem gyógyhatású cukorkák]; édes zselés babpépből készült szeletek;

édességszeletek; édességek; édességek, nyalánkságok; édességek pasztillák formájában; fagylaltos édességek

nyalókák formájában; folyékony gyümölcsös töltésű nem gyógyhatású rágnivaló édességek; folyékony töltelékű

pralinék; gumicukorkák; gumicukrok; gyümölcsízű keménycukrok [édesség]; gyümölcsízesítésű édességek;

gyümölcsös édességek; gyümölcstartalmú édességek; húsvéti tojások; karamellás cukorkák; karamellák

(cukorka); karamella (cukorkák); karamellák [cukorkák]; keménycukorkák; kézzel készített cukorkák;

leheletfrissítő rágógumi; méz alapú édességek [nem gyógyhatású]; mézes cukorkák (nem gyógyhatású);

nyalókák; nyalókák [cukorkaáruk]; pastila [orosz gyümölcsös sütemény]; pasztillák habosított cukorból; pralinék;

pillecukrok; tejcsokoládék; tejcsokoládé szeletek; sós vajkaramella; tejkaramella; tejes tablettacukorka; töltött
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csokoládé; töltött csokoládé szeletek; töltött csokoládék; csokoládés ostyák; csokoládés kekszek; csokoládés

karamellás ostyák; csokoládés piskótával készített csokoládétorták; csokoládés sütemények; csokoládétorták,

csokoládés sütemények; csokoládéval bevont sütemények, torták; csokoládéval bevont vajas kekszek;

csokoládéval bevont perecek; csokoládéval bevont ostyás kekszek; fánkok; fogyasztásra kész desszertek

[cukrászsütemények]; gofrik; gyümölcsös piték; gyümölcskenyér szeletek; gyümölcskenyerek, gyümölcsös

sütemények; gyümölcsös sütemények; leveles tésztából készült péksütemények; liszt alapú sütemények; mákos

péksütemények; mandulás sütemények; muffin; napóleon szelet; nem húsos piték; sajttorták; torták cukrokból;

levestészta; lisztalapú gombócok; lisztalapú gnocchi; makaróni; makaróni [nyers]; mélyfagyasztott tészták;

pelmenyi [orosz, hússal töltött gombóc]; ravioli; sajtos makaróni; sajtos makarónik; vermicelli, nudli, metélt

tészta; fagyasztott édességek; fagyasztott cukrászsütemények [nem gyógyszeres]; fagyasztott jégkrémek; vegán

jégkrémek; krémfagylaltok; joghurtalapú fagylaltok [főleg fagylalt]; kakaó alapú jeges italok; kávé alapú jeges

italok; jégkrémek, fagylaltok; jégkrém nyalókák, pálcikás jégkrémek; fagylaltok; fagylalt, jégkrém; fagyasztott

 joghurtos torták; fagyasztott tejes édességek; édességek fagyasztott formában; fagyasztott tésztalapok.

 ( 111 )  235.243

 ( 151 )  2021.08.19.

 ( 210 )  M 21 00653

 ( 220 )  2021.02.19.

 ( 732 )  Gálicza Zoltán Ottóné, Kakucs (HU)

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

 ( 541 )  gardrobom

 ( 511 )   14    Ékszerek; órák.

  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  235.244

 ( 151 )  2021.08.19.

 ( 210 )  M 21 00636

 ( 220 )  2021.02.18.

 ( 732 )  Pharmaroad Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács Péter, Hatvan

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti 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.

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

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  235.245

 ( 151 )  2021.08.19.

 ( 210 )  M 21 00820

 ( 220 )  2021.03.03.

 ( 732 )  Sonkolyné Biró Angéla, Cserkeszőlő (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; asztali társasjátékok, társasjátékok, esküvői szolgáltatáshoz kapcsolódó esküvői

 társasjátékok.

 ( 111 )  235.246

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 21 00109

 ( 220 )  2021.01.13.

 ( 732 )  ZÁSZLÓSHAJÓ Kulturális és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek, cipők, fejfedők; pólók, pulóverek, sapkák.

 35    Letölthető és előre rögzített zenék és filmek értékesítésére irányuló online kiskereskedelmi szolgáltatások;

 reklámozás; marketing.

 41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;

zenés szórakoztatás; zenei előadások, koncertek; nem letölthető zenei tartalmak biztosítása televíziós zenei

koncertek; zenei produkciók; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; digitális zeneszolgáltatás online;

filmprodukciók; filmstúdiók szolgáltatásai; nem letölthető filmek biztosítása; videók, filmek szolgáltatása online;

kulturális tartalmak szolgáltatása online; oktatás; alkotóműhelyek szervezése; előadóművészek szolgáltatásai;

 jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások, online jegyirodai szolgáltatások kulturális célokra.

  43    Bárok, kávézók, éttermek vendéglátási szolgáltatásai.

 ( 111 )  235.248

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 21 00107

 ( 220 )  2021.01.13.

 ( 732 )  ZÁSZLÓSHAJÓ Kulturális és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek, cipők, fejfedők; pólók, pulóverek, sapkák.

 35    Letölthető és előre rögzített zenék és filmek értékesítésére irányuló online kiskereskedelmi szolgáltatások;

 reklámozás; marketing.

 41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;

zenés szórakoztatás; zenei előadások, koncertek; nem letölthető zenei tartalmak biztosítása; televíziós zenei

koncertek; zenei produkciók; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; digitális zeneszolgáltatás online;

filmprodukciók; filmstúdiók szolgáltatásai; nem letölthető filmek biztosítása; videók, filmek szolgáltatása online;

kulturális tartalmak szolgáltatása online; oktatás; alkotóműhelyek szervezése; előadóművészek szolgáltatásai;
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 jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások, online jegyirodai szolgáltatások kulturális célokra.

  43    Bárok, kávézók, éttermek vendéglátási szolgáltatásai.

 ( 111 )  235.252

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 20 02298

 ( 220 )  2020.07.30.

 ( 732 )  Ivánfi Balázs, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  235.254

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 20 03953

 ( 220 )  2020.12.22.

 ( 732 )  Ultra Projekt Építőipari és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hollóssy Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  235.255

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 20 03622

 ( 220 )  2020.11.26.

 ( 732 )  Servero's Casa Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Cseppfertőzés elleni orr- és szájmaszkok; többször használható, fertőzés elleni szájmaszk (nem orvosi).

 ( 111 )  235.256

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 20 03950

 ( 220 )  2020.12.22.

 ( 732 )  MECOM Group S.r.o., Humenné (SK)

 ( 740 )  Dr. Ary Petronell Anna, Debrecen

  

( 546 )
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 ( 511 )   16    Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához.

  29    Hús és hústermékek, baromfihúsból, sertéshúsból készült termékek, feldolgozott hústermékek.

 ( 111 )  235.258

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 20 03448

 ( 220 )  2020.11.13.

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

 ( 541 )  FILEROB

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  235.259

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 20 03444

 ( 220 )  2020.11.13.

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

 ( 541 )  STAXTON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  235.260

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 20 03451

 ( 220 )  2020.11.13.

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

 ( 541 )  NESEPOD

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  235.261

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 20 03450

 ( 220 )  2020.11.13.

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

 ( 541 )  KUNDEVIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  235.262

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 20 03445

 ( 220 )  2020.11.13.

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

 ( 541 )  SURGALEX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  235.263

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 20 03618

 ( 220 )  2020.11.26.

 ( 732 )  Adama Makhteshim Ltd., Beer Sheva (IL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  APOLLO

 ( 511 )  5    Gyom és kártevő irtószerek, peszticidek, inszekticidek, herbicidek, fungicidek.

 ( 111 )  235.265

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 20 03019

 ( 220 )  2020.10.09.

 ( 732 )  Vértes Alpintechnika Kft., Csesznek (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VASALT UTAK

 ( 511 )  6    Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak rögzítései.

 37    Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak tervezése, kiépítése, fenntartása; drótkötéllel biztosított

sziklamászóutak rögzítéseivel és drótköteleivel kapcsolatos javítási és szerelési szolgáltatások;

 hegymászó-felszerelések javítása.

  40    Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak rögzítéseivel kapcsolatos anyagmegmunkálás.

 41    Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak szervezése; drótkötéllel biztosított sziklamászóutakkal kapcsolatos

 nevelés és szakmai képzés; hegymászó-felszerelések bérbeadása.

 ( 111 )  235.266

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 20 01581

 ( 220 )  2020.06.05.

 ( 732 )  Szunyoghné Ambrus Katalin Éva 20%, Budapest (HU)

 Szunyogh Róbert 20%, Lenti (HU)

 Szunyogh András 60%, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Hús; friss húsok; tojások; nyers tojás; vágott zöldségek; vegyes zöldségek; zöldségkonzervek; feldolgozott

zöldségek; tartósított zöldségek; konzerv zöldségek; szárított zöldségek; zöldségek, főtt; liofilizált zöldségek;

üveges zöldségek; szeletelt zöldség, konzerv; feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és

hüvelyesek; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; előkészített gyümölcsök; gyümölcsök, tartósított; vágott

gyümölcsök; szeletelt gyümölcsök; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; gyümölcskonzervek; konzerv

 gyümölcsök; fagyasztott gyümölcsök; kandírozott gyümölcsök; főtt gyümölcsök.

 31    Friss gyümölcsök és zöldségek; friss zöldségek; nyers zöldségfélék; élőállatok; élő baromfi; szárnyas [élő];

 pulyka [élő]; élő tyúkok; élő kacsák; élő tehenek; élő szarvasmarha; birkák [haszonállatok].

 43    Bisztró [büfé] szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; éttermi szolgáltatások; panziók; turista farmok által

 biztosított ideiglenes szállások.

 ( 111 )  235.267

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 20 03446

 ( 220 )  2020.11.13.

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

 ( 541 )  TREFULIS

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  235.268

 ( 151 )  2021.08.25.
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 ( 210 )  M 20 03454

 ( 220 )  2020.11.13.

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

 ( 541 )  ROVOBINT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  235.269

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 20 03609

 ( 220 )  2020.11.24.

 ( 732 )  Bódi-Oroszi Éva, Gyál (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Személyre szabott ajándéktárgyak, dísztárgyak készítése.

 ( 111 )  235.270

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 20 03023

 ( 220 )  2020.10.09.

 ( 732 )  Berencsi Zoltán István, Hajdúnánás (HU)

 ( 541 )  LaserDekor

 ( 511 )   40    Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; lézergravírozás.

 ( 111 )  235.271

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 21 00268

 ( 220 )  2021.01.26.

 ( 732 )  Gera-Mihály Zsófia Margit, Baks (HU)

 ( 740 )  SBGK 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.

 ( 111 )  235.273

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 20 01940

 ( 220 )  2020.07.08.

 ( 732 )  Mesitsné Varga Orsolya, Pomáz (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

ruházati cikkekkel és ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel

 kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 41    Közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú

rendezvényszervezés; létesítmények biztosítása sport klubok részére; létesítmények biztosítása sport rekreációs

tevékenységekhez; létesítmények biztosítása sporteseményekhez; létesítmények biztosítása sportversenyekhez;

oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és

létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; röplabda oktatás; sport edzőtábori szolgáltatások; sport

klub szolgáltatások; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek; sport- és szabadidős

tevékenységek; sportbírói szolgáltatások, sportbíróskodás; sportedzői tevékenység; sportesemények biztosítása és

rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények

működtetése; sportlétesítmények üzemeltetése; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos információk;

sportoktatás szervezése; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások;

sportoktatók képzése; sportoláshoz kapcsolódó oktatási és képzési szolgáltatások; sportolók rendezvényeken

történő fellépésének megszervezése (szponzori, promoter szolgáltatás); sportpályák bérbeadása;

sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos

oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási

szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; sporttal kapcsolatos tanfolyamok biztosítása;

sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel

kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; sportversenyek és

sportesemények szervezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek szervezése,

rendezése és lebonyolítása; szinkronúszás-oktatás; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; szórakoztató

 sportszolgáltatások; úszásoktatás; úszásoktatók képzése; vízilabda oktatás; vízi szabadidős szolgáltatások.

 ( 111 )  235.276

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 20 01942

 ( 220 )  2020.07.08.

 ( 732 )  Attoinni Margaréta, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Bevont torták; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládéval bevont sütemények, torták; cukorból készült

tortadíszek; cukormázas gyümölcsös sütemények, torták; fagyasztott joghurtos torták; fondant, tortamáz;

gabonapelyhekből, gabonából készült torták, sütemények emberi fogyasztásra; gyümölcsös sütemények/torták;

gyümölcsös sütemények/torták [édes vagy ízesített]; ízesítők tortákhoz, süteményekhez; malátás sütemények,

torták; melaszos sütemények, torták; ostya kosárkák, torta alapok; sütemények, cukrászsütemények, torták és

kekszek (aprósütemények); sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); torta;

tortadíszek cukorból; tortajég [cukormáz, cukorbevonat]; torták cukrokból; torták [gáteau]; tortakosárkák;

 tortamázak.
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 ( 111 )  235.277

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 20 01939

 ( 220 )  2020.07.08.

 ( 732 )  Mesitsné Varga Orsolya, Pomáz (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

ruházati cikkekkel és ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel

 kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 41    Közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú

rendezvényszervezés; létesítmények biztosítása sport klubok részére; létesítmények biztosítása sport rekreációs

tevékenységekhez; létesítmények biztosítása sporteseményekhez; létesítmények biztosítása sportversenyekhez;

oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és

létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; röplabda oktatás; sport edzőtábori szolgáltatások; sport

klub szolgáltatások; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek; sport- és szabadidős

tevékenységek; sportbírói szolgáltatások, sportbíróskodás; sportedzői tevékenység; sportesemények biztosítása és

rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények

működtetése; sportlétesítmények üzemeltetése; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos információk;

sportoktatás szervezése; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások;

sportoktatók képzése; sportoláshoz kapcsolódó oktatási és képzési szolgáltatások; sportolók rendezvényeken

történő fellépésének megszervezése (szponzori, promoter szolgáltatás); sportpályák bérbeadása;

sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos

oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási

szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; sporttal kapcsolatos tanfolyamok biztosítása;

sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel

kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; sportversenyek és

sportesemények szervezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek szervezése,

rendezése és lebonyolítása; szinkronúszás-oktatás; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; szórakoztató

 sportszolgáltatások; úszásoktatás; úszásoktatók képzése; vízilabda oktatás; vízi szabadidős szolgáltatások.

 ( 111 )  235.278

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 20 01580

 ( 220 )  2020.06.05.

 ( 732 )  Pauer Péter, Sződliget (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 6    Acél építőanyagok; acélgyártmányok, készítmények; acélívek, lapok formájában; acél nyers vagy félig

megmunkált állapotban; acél, lemezek formájában; acélkeretek épületekhez; csavaranyák, reteszek és rögzítők

fémből; csőtartó állványok [szerkezetek] fémből; előregyártott fémszigetelésű csarnokok, menedékek;

fémállványok; fémállványok [szerkezetek]; fémállványok [szerkezetek] tárolási célokra; polctartó konzolok

fémből; fémállványok, állványzatok; fémcikkek, fémáruk építéshez; fém csarnokok, menedékek

[épületszerkezetek]; fém csarnokok, menedékek, esőbeállók; fém homlokzati állványok, állványzatok; fém
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polckeretek [kivéve bútorok]; fém polcosztók [kivéve bútoralkatrészek]; fém raktárak [páncéltermek]; fém

raktársátrak, tárolósátrak; fémből készült kerékpár-tároló állványok; fémből készült mobil csarnokok, sátrak;

fémből készült moduláris menedékek, csarnokok, garázsok; fémből készült motorszerelő állványok; fémből

készült raktárépületek; fémből készült tárolók áru raktározásához és szállításához; fémdobozok raktározási célra;

fémoszlopok állványokhoz; főként fémből készült csarnokok, menedékek, esőbeállók; gyártásban használatos

fémporok; hordótartó állványok fémből; kábeltartó állványok [szerkezetek] fémből; kerékpártároló állványok

[szerkezetek]; közönséges fémekből és ötvözeteikből készült építési vasáru; moduláris előregyártott acélkeretek;

munkaplatformok, állványok [szerkezetek]; polctartó konzolok fémből; polctartó konzolok fémből [kivéve

bútoralkatrészek]; salgópolcok; torony rendszerű munkaállványok; vas; vas nyers vagy félig megmunkált

 állapotban; vashuzalok; vaslemezek; vastartalmú fémek; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: fémszerkezetek, fém

építőanyagok, acél építőanyagok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: salgó

polcok, fém polcrendszerek, csavaros állványok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások: fémszerkezetek, fém építőanyagok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások: fémáruk, szerelvények, fémcikkek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások: vasáruk; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: faanyagok,

fűrészáruk; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: csavaranyák, reteszek és

 rögzítők fémből.

 ( 111 )  235.279

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 20 03382

 ( 220 )  2020.11.11.

 ( 732 )  ADRIA PALACE Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  KAFEE WIEN

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 111 )  235.280

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 20 03447

 ( 220 )  2020.11.13.

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

 ( 541 )  ZEBOGAL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  235.281

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 20 03449

 ( 220 )  2020.11.13.

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

 ( 541 )  HUMETRISYN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  235.282

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 20 03381

 ( 220 )  2020.11.11.

 ( 732 )  ADRIA PALACE Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  IPANEMA
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 ( 511 )   43    Vendéglátás, bár.

 ( 111 )  235.283

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 20 03452

 ( 220 )  2020.11.13.

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

 ( 541 )  PILAMIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  235.284

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 20 03374

 ( 220 )  2020.11.10.

 ( 732 )  Chen Zheng Hao, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sánta Ferencné, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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.

  32    Ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök.

 ( 111 )  235.287

 ( 151 )  2021.08.25.

 ( 210 )  M 21 01088

 ( 220 )  2021.03.10.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  235.288

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 00176

 ( 220 )  2019.08.15.

 ( 732 )  BePro Career Agency Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Schmidt Ádám és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szíjak, pántok mobiltelefonokhoz.

  14    Karkötők [ékszerek]; kulcstartók [kulcskarikák apró díszekkel, fityegőkkel].
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 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

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

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

  20    Párnák, díszpárnák; dobozok fából vagy műanyagból.

  21    Bögrék, korsók.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Labdák futballhoz.

  41    Konferenciák szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése.

  45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  235.289

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 03613

 ( 220 )  2020.11.25.

 ( 732 )  Dr. Ammer Ferenc Ákos, Eger (HU)

 Dr. Hampel Ferenc Szabolcs, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő

italpor keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők emberek és

állatok részére; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; étrend-kiegészítők porformában; étrend-kiegészítők

sportolók számára; étrendkiegészítők gyógyászati célokra; étrendkiegészítőként használható gyógyélelmiszerek;

humán étrendkiegészítők; porított fehérje étrend kiegészítők; porított, gyümölcs ízesítésű étrend-kiegészítő

 italkeverékek; protein étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  235.291

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 03777

 ( 220 )  2020.12.09.

 ( 732 )  HUNISPHERE Capital Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Júlia Lakos Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 )  HUNISPHERE

 ( 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].

 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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  235.292

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 03946

 ( 220 )  2020.12.22.

 ( 732 )  Gőcze Edit, Herceghalom (HU)
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 Tasi Csaba, Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Zsuzsa, Budapest

 ( 541 )  Pénzszerész

 ( 511 )  35    Adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; adóbevallás előkészítő szolgáltatások;

adóbevallások elkészítése és konzultációs szolgáltatások; adóbevallások elkészítése [könyvelés]; tanácsadás

adóbevallások elkészítésével kapcsolatban; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások

beszerzése más cégeknek]; gazdasági előrejelzések; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; költségelemzés; outsourcing szolgáltatások

[üzleti segítségnyújtás]; pénzügyi auditálás; piackutatás; piackutatás és analízis; segítségnyújtás üzleti

tevékenységek menedzsmentjéhez; statisztikák összeállítása; számlakivonatok összeállítása; üzleti értékelések;

üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

 vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció.

 36    Adóbevallással kapcsolatos tanácsadás [nem könyvelés]; adóbecslések; adósságrendezési szolgáltatások;

alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; befektetési alapok; betegbiztosítások kötése; biztosítási

információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás;

biztosításközvetítés; életbiztosítás; garancia szolgáltatások; gondoskodási alap szolgáltatások; hajókárbiztosítás;

nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; jótékonysági célú gyűjtések; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés

[biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalon

keresztül; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi kutatási szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás,

 támogatás; pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás; takarékpénztár szolgáltatások; tűzkár elleni biztosítás.

 ( 111 )  235.293

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 03621

 ( 220 )  2020.11.26.

 ( 732 )  Birdie Magyarország Közlekedési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  235.294

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 03779

 ( 220 )  2020.12.09.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  SÁGA ROYAL PÁRIZSI

 ( 511 )   29    Hús, baromfihús, hústermék, felvágottak.

 ( 111 )  235.295

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 03941

 ( 220 )  2020.12.21.

 ( 732 )  NASZÁLYTEJ Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Vác (HU)

 ( 541 )  TARKA

 ( 511 )  29    Aludttej, alvadt tej; csokoládéval ízesített tejalapú italok; kakaós tejitalok; kefir [tejes ital]; tej; tejalapú

italok; tejből készült italok; tejföl; tejszín; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési olajok és zsírok;
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 tejtermék-helyettesítők; ivójoghurtok; joghurtalapú italok; joghurt desszertek; író.

 32    Alkoholmentes italok; tejsavó alapú italok; szirupok tejsavó alapú italok készítéséhez; készítmények

 italokhoz; fehérjeitalok; szénhidrát-italok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  235.296

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 03785

 ( 220 )  2020.12.09.

 ( 732 )  MindentMent Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

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

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

 ( 111 )  235.297

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 21 00274

 ( 220 )  2021.01.26.

 ( 732 )  DC Europe Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  FUBA

 ( 511 )   11    Hőszivattyúk, hőpumpák; energia feldolgozására szolgáló hőszivattyúk, hőpumpák.

 ( 111 )  235.298

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 21 00270

 ( 220 )  2021.01.26.

 ( 732 )  Corwell Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LAF

 ( 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.

 ( 111 )  235.299

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00263

 ( 220 )  2021.01.26.

 ( 732 )  Petrus Edina, Vecsés (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   44    Fogászati szolgáltatások; fogászat.

 ( 111 )  235.300

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 03788

 ( 220 )  2020.12.09.

 ( 732 )  MOKKAGASTRO Korlátolt Felelősségű Tárasság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé és kávépótló szerek; kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy italokban]; kávéaromák;

kávékapszulák; pörköletlen kávé; kávé tejjel; kávébab; kávéaromák; kávéízesítők; kávékeverékek;

kávékivonatok; kávéesszenciák; kávékoncentrátumok; őrölt kávé; instant kávé; ízesített kávé; szemes kávé;

pörkölt kávébab; koffeinmentes kávé; kávé kifőtt formában; kávé őrölt formában; kávéból készült italok;

 fogyasztásra kész kávé és kávé alapú italok; kávé alapú jeges italok.

 43    Étel- és italellátás; alkoholos italok felszolgálása; bisztró (büfé) szolgáltatások; bár szolgáltatások; delikát

éttermek, csemegeáruk (éttermek); elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek

szolgáltatása; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; kávéházak;

kantinok, büfék, étkezdék; gyorséttermek, snack bárok; pizzériák; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási

 szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás).

 ( 111 )  235.301

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 03620

 ( 220 )  2020.11.26.

 ( 732 )  Birdie Magyarország Közlekedési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  235.302

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 21 00266

 ( 220 )  2021.01.26.

 ( 732 )  Aurum Oktatási Központ Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)

 ( 541 )  digilean

 ( 511 )  35    Ellátási lánc-menedzsmenttel kapcsolatos szolgáltatások; emberi erőforrás menedzsment és

munkaerő-toborzási szolgáltatások; hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; hatékonysági szaktanácsadás; ipari

menedzsment konzultáció beleértve a költség/hozam elemzéseket; ipari vagy kereskedelmi vállalatok

működtetésével kapcsolatos segítségnyújtás; menedzsment támogatás; menedzsment tanácsadás a személyzet

elhelyezésével kapcsolatban; modellek üzleti menedzsmentje; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó igazgatási

tanácsadás; online üzleti hálózati szolgáltatások; segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalatok
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menedzsmentjéhez; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjéhez; segítségnyújtás üzletvezetéshez és

-tervezéshez; üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; üzleti értekezletek szervezése és lebonyolítása;

üzleti folyamat-átszervezési szolgáltatások; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti logisztikai irányítás mások számára; üzleti

menedzsment; üzleti menedzsment a szállítás és kézbesítés területén; üzleti projektmenedzsment; üzleti

stratégiafejlesztési szolgáltatások; üzleti stratégiai és tervezési szolgáltatások; üzleti találkozók tervezése; üzleti

tervezési szolgáltatások vállalkozások számára; üzletvezetési segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalatok

 számára; vállalatok menedzselése; vállalatirányítási segítségnyújtás; átmeneti üzletmenedzsment.

 41    Díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; előadások szervezése;

előadások szervezése és lebonyolítása; éves oktatási konferencia szervezése; éves beszerzési konferencia

szervezése; éves logisztikai konferencia szervezése; 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; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kereskedelmi, szakmai és üzleti

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése; kiállítási

szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra;

kiállítások szervezése oktatási célokra; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferencia szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése

és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák,

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

konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezésével, lebonyolításával és

rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciaszervezés; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és rendezése; kongresszusok szervezésével,

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; 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

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

célú összejövetelek rendezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási

célú szemináriumok tervezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok

szervezése; oktatási kiállítások szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák rendezése és

lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok

tartása; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatással

kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok; oktatással kapcsolatos

szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktató szemináriumok szervezése;

összejövetelek lebonyolítása; szemináriumok; szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok és

kongresszusok tartása, vezetése; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szemináriumok tartása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; szolgáltatások vetélkedők szervezéséhez; találkozók szervezése és

lebonyolítása; találkozók és konferenciák szervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;

üzleti konferenciák szervezése; üzleti szemináriumok szervezése; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás

vagy szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; workshopok [képzés] szervezése,

 lebonyolítása és rendezése.

 42    Adatfeldolgozással kapcsolatos kutatás; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek fejlesztése; adatbiztonsági
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tanácsadás; adatátviteli rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozó készülékek tervezése; adatfeldolgozással

kapcsolatos számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó készülékek tervezése és fejlesztése;

adatfeldolgozó készülékek fejlesztése; adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó

szoftverek karbantartása; adatmigrációs szolgáltatások; adattároló rendszerek tervezése és fejlesztése; adattároló

rendszerek fejlesztése; információtechnológiai [IT] biztonság, védelem és helyreállítás; információtechnológiai

[IT] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások; műszaki folyamatok számítógépes automatizálásával

kapcsolatos kutatás; számítógépekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos

technológiai szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos technológiai kutatás; számítógépekkel kapcsolatos

kutatás; számítógépes adatelemzési szolgáltatások; számítógépes diagnosztikai szolgáltatások; szoftverek

tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; vezeték nélküli adatátviteli készülékek tervezése és

fejlesztése; vezeték nélküli adatátviteli eszközök, készülékek és berendezések tervezése és fejlesztése;

adatfeldolgozáshoz kapcsolódó mérnöki szaktanácsadás; adatfeldolgozási technológiához kapcsolódó mérnöki

szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; gépészmérnökség; gépészeti kutatás;

gépezetek elemzésével kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; géptervezéshez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások;

gyártáshoz kapcsolódó mérnöki tanácsadó szolgáltatások; informatikával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások;

ipari mérnöki tevékenységgel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; mérnöki becslések technológiai területeken;

mérnöki és számítógépes mérnöki szolgáltatások; mérnöki felmérések lebonyolítása; mérnöki jelentések

készítése; mérnöki kutatás; mérnöki kutatás technológiai területeken; mérnöki megvalósíthatósági tanulmányok;

mérnöki munkák ipari tesztelése; mérnöki projektmenedzsment szolgáltatások; adatátviteli vizsgálati eszközökkel

kapcsolatos tervezési szolgáltatások; adatfeldolgozás minőségértékelése viszonyítási alappal való

összehasonlítással; alkatrésztesztelés; anyagtesztelés; anyagtesztelő szolgáltatások; anyagvizsgálat és elemzés;

anyagvizsgálat és értékelés; anyagvizsgálat hibakeresés céljából; áruk és szolgáltatások minőségellenőrzése;

berendezések és műszerek működésének ellenőrzése; berendezések és műszerek funkcióinak ellenőrzése;

berendezések tesztelése; biztonságtechnológiai tesztelési szolgáltatások; elektrotechnikai készülékekhez

kapcsolódó elemzési és tesztelési szolgáltatások; elektronikus adatfeldolgozó rendszerek tesztelése;

folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; gépek és berendezések ellenőrzése, üzemellenőrzés; gépek

funkcióinak ellenőrzése; gépek tesztelése; ipari gépekkel kapcsolatos minőségellenőrzési tesztelési

szolgáltatások; integrált áramkörök diagnosztizálásával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; ipari tesztelés; ipari

vizsgálatok lebonyolítása; adatbázisok tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó eszközökkel kapcsolatos tervezési

szolgáltatások; adatfeldolgozó rendszerek tervezése; berendezés megtervezése; elektronikus adatbiztonsági

rendszerek tervezése és fejlesztése; elektromos rendszerek tervezése; fémmegmunkáló szerszámokkal kapcsolatos

tervezési szolgáltatások; fémmegmunkáló présekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; gyártási módszerek

tervezése; hálózatok létrehozásával kapcsolatos tervező szolgáltatások; hálózatok tervezése és fejlesztése;

háromdimenziós megjelenítés tervezése; hardverek tervezése multimédiás tartalmak feldolgozásához és

terjesztéséhez; honlapok és weboldalak tervezése; illusztrációs szolgáltatások [tervezés]; információs rendszerek

tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; járműgyártással és karosszéria építéssel kapcsolatos

termékfejlesztés; kommunikációs rendszerek tervezése; matematikai modellek tervezése; mechanikai és

mikromechanikai alkatrészek tervezése; mechanikus, elektromechanikus és optoelektronikus berendezések és

eszközök tervezése; megvalósíthatósági tanulmányok megtervezése; menedzsmenttel kapcsolatos információs

rendszerek tervezése; számítógépes ipari tervezés; számítógépes rendszerek tervezése; szárazföldi járművek

alkatrészeinek gyártására szolgáló szerszámok tervezése; szerkezetek tervezésével kapcsolatos műszaki

szolgáltatások; szerszámgépek tervezésével kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; szerszámok tervezése;

tájékoztatás a termékfejlesztés területén; tájékoztatás a terméktervezés területén; tanácsadás a technológiai

tervezés területén; tanácsadás csomagolástervezéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások mérnöki

tervezéssel kapcsolatban; technológiai szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó tervezés; technológiai tervezés;

tervezési szolgáltatások számítógépekhez; tervezési szolgáltatások dokumentumok megjelentetésével

kapcsolatban; tervezési tanácsadás; tervezéssel kapcsolatos jelentések készítése; tervezéssel kapcsolatos

kutatások; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; tervezéssel kapcsolatos műszaki értékelések; tervezéssel
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kapcsolatos technológiai szolgáltatások; tervezetek/tervek kidolgozása; tervező szolgáltatás számítógépes

hardverhez; tervezőberendezések, -felszerelések kölcsönzése; tervezőgrafikával kapcsolatos jelentések készítése;

tudományos szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó tervezés; tudományos és technológiai tervezés; tudományos

tervezési szolgáltatások; új technológiák tervezése és fejlesztése mások számára; új termékek kutatása és

fejlesztése; új termékek tervezése; új termékek tervezése és kifejlesztése; új termékek tervezése és tesztelése;

vizsgálati és elemzési módszerek tervezése és fejlesztése; vizuális tervezés; ipari digitalizációs és

folyamatfejlesztési tanácsadás; ipari digitalizációs és hatékonyságfejlesztési tanácsadás; digitális gyártási

 megoldások fejlesztése.

 ( 111 )  235.303

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 21 00103

 ( 220 )  2021.01.13.

 ( 732 )  Vigh Levente, Budapest (HU)

 ( 541 )  yes.pharma ANYA+SLIM

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

 ( 111 )  235.304

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 03774

 ( 220 )  2020.12.09.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  SÁGA ROYAL VIRSLI

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

 ( 111 )  235.305

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 21 00359

 ( 220 )  2021.02.01.

 ( 732 )  PhysioGuard Egészségmegőrző Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  PhysioGuard

 ( 511 )   44    Egészségmegőrzéssel kapcsolatos szolgáltatások és tanácsadás, fizioterápia, fizikoterápia.

 ( 111 )  235.307

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 21 00271

 ( 220 )  2021.01.26.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, baromfi; húskivonatok; tojások.

 ( 111 )  235.308

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 03949

 ( 220 )  2020.12.22.

 ( 732 )  Network4 Media Group S.á.r.l., Luxemburg (LU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ŐFELSÉGE NYOMOZÓI

 ( 511 )  41    Animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; animációs szórakoztató mozifilm

készítésével kapcsolatos szolgáltatások; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások;

filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás; filmszinkronizálás; hang- és/vagy videofelvételek készítése;

kábeltelevíziós műsorok gyártása; mobileszközökön közvetíthető televízióműsorok készítése; szinkronizálás;

szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztatási célú filmgyártás; szórakoztató anyagok készítése

filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; szórakoztató multimédiás

műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján; szórakoztató televíziós

műsorok készítése; televízióműsorok bemutatása; televíziós (műsor) gyártás; televíziós, rádiós műsorok és filmek

 készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; televíziós szórakoztató műsorok készítése.

 ( 111 )  235.309

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 21 00275

 ( 220 )  2021.01.26.

 ( 732 )  Lassu Béla, Segesd (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Mezőgazdasági, vízgazdasági termények, kertészeti és erdészeti termékek; feldolgozatlan magvak

mezőgazdasági használatra; feldolgozatlan mezőgazdasági termények; feldolgozatlan mezőgazdasági termékek;

nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági termékek; búza; feldolgozatlan búza; friss búza; feldolgozatlan kukorica;

 friss kukorica; nyers kukorica; napraforgómag; repce; feldolgozatlan repce; állati takarmány.

 35    Mezőgazdasággal kapcsolatos üzleti információk szolgáltatása; online reklámozás; online közösségi
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gazdálkodási szolgáltatások; mezőgazdasági termékekkel és terményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi és

 nagykereskedelmi szolgáltatások; takarmánnyal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  235.310

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 03948

 ( 220 )  2020.12.22.

 ( 732 )  Tóth Szilárd, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Csepiga Krisztina, Győr

 ( 541 )  Szent László a lovagkirály

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

 ( 111 )  235.311

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 03780

 ( 220 )  2020.12.09.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  SÁGA ROYAL MELLSZELET

 ( 511 )   29    Baromfi hústermékek.

 ( 111 )  235.312

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 03784

 ( 220 )  2020.12.09.

 ( 732 )  HGY Invest Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  VinCE

 ( 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.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

 ( 111 )  235.313

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 03783

 ( 220 )  2020.12.09.

 ( 732 )  MindentMent Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 17. szám, 2021.09.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2323



 ( 111 )  235.314

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 02506

 ( 220 )  2020.08.26.

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

 ( 740 )  Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 554 )

 

 ( 511 )   29    Hús, baromfi hús; húskivonatok.

 ( 111 )  235.315

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 03615

 ( 220 )  2020.11.25.

 ( 732 )  RATIONELL MIX Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bessenyei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Hordozható fémszerkezetek.

  19    Hordozható épületek, nem fémből.

 ( 111 )  235.316

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 01577

 ( 220 )  2020.06.05.

 ( 732 )  MÁV-START Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  UTASELLÁTÓ

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; tájékoztató lapok; prospektusok; térképek; étlapok; menükártyák; hírek,

közlemények (nyomtatott anyagok); reklámkiadványok; nyomtatott reklámanyagok; nyomtatott információs

 kártyák; könyvek; képregények; képeslapok.

 29    Levesek; készételek; gyümölcssaláták; gyümölcsdesszertek; szárított gyümölcs; gyümölcs chipsek;

 gyümölcsös rágcsálnivalók; kész saláták; tejtermékek; tejhelyettesítők.

 30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; kávéitalok; kávé alapú italok; kávéból készült italok; gyümölcsteák;

péksütemények; cukrászsütemények; édességek; snackek; csokoládé; fagylaltok és jégkrémek; szendvicsek;

 melegszendvicsek; hot dogok; hamburgerek.

  32    Alkoholmentes italok; ásványvizek; szénsavas vizek; gyümölcsitalok; gyümölcslevek; sörök.

 35    Reklámozási szolgáltatások; reklám ügyletek; reklámanyagok terjesztése; PR tevékenység;

közönségszolgálat; árubemutatás; kiskereskedelmi tevékenység élelmiszerekkel, italokkal, nyomtatott

 termékekkel kapcsolatosan.

 39    Szállítás; raktározás; utaskísérés; utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés; csomagszállítás;
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csomagküldő szolgálat; poggyászmegőrzés; vasúti szállítás; áruszállítás; helyfoglalás vonatos utazásokra;

helyfoglalás vasúti szállításhoz; utasszállítás vonattal; utazási információszolgáltatás; szállítási

 információszolgáltatás.

  41    Rendezvények szervezése; rendezvény lebonyolítás; rendezvényhelyszín-biztosítás.

 43    Szállodai szolgáltatás; éttermi-, büfé-, bisztró szolgáltatás; catering tevékenység; minibár-szolgáltatás; étel-

és italautomata-üzemeltetés; vendéglátóhelyek üzemeltetése; mindezek szárazföldön, járműveken és vasúti

járműveken; vasúti vendéglátás; vasúti étkezőkocsi-szolgáltatás; vasúti hálókocsi-szolgáltatás; fedélzeti

 vendéglátás.

 ( 111 )  235.317

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 01943

 ( 220 )  2020.07.08.

 ( 732 )  Dunafém '95 Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

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

 ( 111 )  235.318

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 03193

 ( 220 )  2020.10.20.

 ( 732 )  Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége, Budapest (HU)

 Magyar Projektmenedzsment Szövetség, Budapest (HU)

 PMI Budapest, Magyar Tagozat, Budapest (HU)

 Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozók Szövetsége, Budapest (HU)

 Építéstudományi Egyesület, Budapest (HU)

 Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Boros Péter, Törökbálint

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzleti projektmenedzsment - üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások.

 ( 111 )  235.319

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 21 00101

 ( 220 )  2021.01.13.

 ( 732 )  Európa Jövője Egyesület, Kecskemét (HU)

 ( 541 )  Csiperó

 ( 511 )   41    Kulturális célú fesztiválok rendezése.

 ( 111 )  235.320

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 21 00100

 ( 220 )  2021.01.13.
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 ( 732 )  Vigh Levente, Budapest (HU)

 ( 541 )  yes.pharma ANYA+TEJ AZ ANYATEJ SERKENTÉSÉÉRT

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

 ( 111 )  235.321

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 02120

 ( 220 )  2020.07.23.

 ( 732 )  Proptech Digital Investment Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Busa Gabriella Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Formanyomtatványok, űrlapok; folyóiratok; grafikai reprodukciók; könyvecskék, brosúrák; nyomtatott

 publikációk; prospektusok.

 41    Konferenciák szervezése, lebonyolítása, társasházkezelőknek és közös képviselőknek szóló konferenciák

rendezése; oktatás biztosítás; oktatási információs szolgáltatások; coaching (tréning); elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása;

know-how átadása (képzés); könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, mentorálás; oktatás

 biztosítása; társasházkezelőknek szóló szaklap kiadása.

 ( 111 )  235.322

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 21 00105

 ( 220 )  2021.01.13.

 ( 732 )  Takács Tamás Imre, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; fehérnemű; fehérnemű kismamáknak; funkcionális fehérnemű; leszorító bugyik,

rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk]; női alsóruházat, fehérnemű; alsónadrágok, bugyik; bugyik; francia

bugyik; hosszú szárú bugyik; melltartók; öntapadós melltartók; pánt nélküli melltartók; alakformáló alsónemű;

alakformáló ruhák; babydollok; hálóingek, babydollok; bikinik; fűzők [alsónemű]; fűzők [alsóneműk, fűzőáruk];

fűzők [ruházat, derékfűzők]; fűzők; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; kesztyűk; kimonók; trikó

[alsónemű], kombiné; otthoni köntösök; neglizsék, hálóköntösök; női alkalmi ruhák; ruházati cikkek; ruházati

cikkek nők számára; harisnyaáruk, kötöttáruk; kötött alsónemű; kötöttáruk [ruházat]; övek [ruházat]; lábbelik

 [kivéve ortopéd lábbelik]; térdnadrágok.

 ( 111 )  235.323

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 21 00264

 ( 220 )  2021.01.26.

 ( 732 )  www.Napi.hu Online Internetes és Információs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 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; marketingszolgáltatások;

médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online 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 online publikálása; fotóriportok készítése; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; nem reklámcélú szövegek publikálása; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;

 online, nem letölthető videók biztosítása.

 ( 111 )  235.324

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 03776

 ( 220 )  2020.12.09.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  SÁGA ROYAL SONKA

 ( 511 )   29    Sonka.

 ( 111 )  235.325

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 21 00102

 ( 220 )  2021.01.13.

 ( 732 )  Vigh Levente, Budapest (HU)

 ( 541 )  yes.pharma MÁJ+SLIM MÁRIATÖVISSEL

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

 ( 111 )  235.326

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 03778

 ( 220 )  2020.12.09.

 ( 732 )  Complexlab Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Laboratóriumi bútorok [speciálisan kialakított]; speciális laboratóriumi bútorok.

  20    Laboratóriumi bútorok.

  35    Bútorokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

  40    Bútorok igény szerinti gyártása; bútorok gyártása megrendelések és kikötések alapján.

 ( 111 )  235.327

 ( 151 )  2021.09.06.
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 ( 210 )  M 20 03942

 ( 220 )  2020.12.21.

 ( 732 ) GRIGORIS SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON

 ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON, Marousi (GR)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Előnedvesített, mosogatószerrel átitatott törlőkendők; tisztítószerekkel átitatott párnák/szivacsok; impregnált

papírtörlők edények tisztításához; mosogatószerek; kereskedelmi mosószerek; mosószerek, mosóporok háztartási

tisztítási használatra; kékítő mosáshoz; szappanok mosodai használatra; háztartási mosószerek, mosóporok;

tisztító és illatosító készítmények; ablaktisztítók spray formájában; permetezhető tisztítószerek háztartási

használatra; wc-tisztítók; mosószerrel impregnált ruhák tisztításra; tisztítóanyagokkal impregnált papír kéztörlők;

 tisztítószerekkel átitatott kendők és törlők.

 6    Fémfólia, alumíniumfólia.

 8    Műanyagból készült eldobható edények és evőeszközök.

 16    Folpack; háztartási műanyag fólia élelmiszer csomagolásra; műanyag fóliák élelmiszerek csomagolásához;

pergamenpapír; műanyag ételtároló zacskók háztartási célokra; műanyag zsákok szemetesekbe; műanyag

szemeteszacskók [háztartási célokra]; műanyag zacskók háztartási célokra; műanyag szendvicses zacskók;

műanyag zsákok sütéshez; zacskók mikrohullámú sütéshez; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból;

szemeteszsákok; jégkockakészítő zacskók; szendvicszacskók, tasakok [papír]; papír uzsonnatáskák;

 szendvicszacskók.

  17    Újrahasznosított műanyagok; újrahasznosított műanyag granulátum.

 21    Alumínium sütőedények, edényáru alumíniumból; alumínium főzőedények; alumínium sütőformák

[konyhaeszközök]; eldobható alumíniumfólia tartályok háztartási célokra; alumíniumból készült sütőtálcák;

üvegek [tárolóedények]; üvegek [tartályok]; papírpoharak; szemüvegtörlő kendők; vizespoharak, ivópoharak;

főzőedények; tűzálló edények; agyagedények; konyhai eszközök sütéshez; étkészlet, a kések, villák és kanalak

kivételével; étkészletek, a villák, kések és kanalak kivételével; asztalneműk, főzőedények és tárolók; főzőedények

és asztalteríték, villák, kések és kanalak kivételével; mikrohullámú sütőben használható főzőedények;

főzőeszközök, a villák, kések és kanalak kivételével; háztartási vagy konyhai eszközök; konyhai eszközök

szilikonból; tortalapátok; tortakanalak; tepsik; felmosó kefék; konyhai szivacsok; súrolószivacsok; tisztítópárnák,

súrolószivacsok; felmosó vödrök; felmosófejek; forgó felmosók; fémszálas súrolópárnák; felmosófej-kifacsarós

vödrök; acélgyapot tisztításhoz; acélgyapot; csiszolópárnák, dörzsik; súrolószivacsok háztartási célokra;

dörzsszivacsok konyhai használatra [tisztításhoz]; kesztyűk háztartási használatra; portörlő kesztyűk; háztartási

kesztyűk tisztításhoz; gumikesztyűk háztartási használatra; szivacsok; szivacsok háztartási használatra;

tisztítórongyok; mikroszálas tisztítókendők; szöszmentes tisztítókendők, tisztítórongyok; felmosórongyok,

felmosóruhák; edényáruk; biológiailag lebomló tányérok; biológiailag lebomló papírpépalapú tányérok;

eldobható tányérok; szigetelt fedők tányérokra és edényekre; edények mikrohullámú sütőkhöz; papírtányérok;

tálaló tányérok; tányérok; tányérok műanyagból; műanyag tányérok [edények]; szívószálak; konyhai eszközök;

 háztartási eszközök.

  24    Textilkendők; eldobható törlőkendők.

 ( 111 )  235.328

 ( 151 )  2021.08.26.

 ( 210 )  M 20 03787

 ( 220 )  2020.12.09.
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 ( 732 )  Tükör Módszer Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  dr. Czeglédi Ádám Sándor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Tankönyvek; könyvek; folyóiratok; oktatási felszerelések; oktatási kézikönyvek; oktatási és képzési

 anyagok; címkék, matricák.

 35    Üzletvezetési segítségnyújtás a vállalat fejlesztéséhez; vállalati imázs fejlesztésével kapcsolatos

szaktanácsadás; üzleti menedzsment tanácsadás az igazgatói és cégvezetési fejlesztéssel kapcsolatban;

hatékonysági szaktanácsadás; kereskedelmi vállalatalapítással kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; kereskedelmi

vállalatok működtetéséhez és irányításához nyújtott segítség; kereskedelmi vállalatok vezetésével kapcsolatos

segítségnyújtás; segítségnyújtás üzleti tervezéshez; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;

segítségnyújtás üzletvezetéshez és -tervezéshez; üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; üzleti

adminisztrációs segítségnyújtás; tanácsadási és információs szolgáltatások üzletszervezéshez és üzletvezetéshez

kapcsolódóan; üzletvezetéshez és -szervezéshez kapcsolódó támogatás és konzultáció; üzletvezetési és

vállalatszervezési konzultáció; vállalatok szervezeti felépítéséhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

 vállalatszervezési és vállalatgazdasági tanácsadás.

 41    Állatok képzése; állatkiképzői oktatás; állatidomítás, kiképzés; állatkiállítások szervezése; oktatás, tanítás;

szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzési célú bemutatók

szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzési célú

vetélkedők, versenyek szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; kutyákkal való

bánás oktatása; kutyaversenyek rendezése; kutyakiállítások, bemutatók rendezése; oktatási szolgáltatások

coaching formájában; coaching; tankönyvek kiadása; szórakoztatási információs szolgáltatások; szabadidős

 információs szolgáltatások.

 ( 111 )  235.329

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 20 01295

 ( 220 )  2020.05.13.

 ( 732 )  Buglyó Evelin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Solymosi Erzsébet Csilla, Budapest

 ( 541 )  PediKlinik

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 111 )  235.330

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 20 02172

 ( 220 )  2020.07.28.

 ( 732 )  Sugár Péter, Budapest (HU)

 ( 541 )  Városi Kutyák Iskolája

 ( 511 )  41    Állatok engedelmességi képzése, kiképzése; pozitív megerősítéses képzés; ösztönkezelés; kutya

 szocializáció; agressziókezelés; kutyanapközi.

 ( 111 )  235.331
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 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 20 03062

 ( 220 )  2020.10.14.

 ( 732 )  Marquard Média Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GYEREKLÉLEK

 ( 511 ) 9    Védőálarcok/-maszkok; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; táblagép tokok; 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; okosgyűrűk; okoskarórák;

okostelefonok; okosszemüvegek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; operációs rendszer programok

számítógépekhez, rögzített; mágneses adathordozók; mágneses személyazonosító kártyák; laptop tokok; letölthető

csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető grafikák

mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok; letölthető számítógépes

játékszoftverek; letölthető zenefájlok; játékszoftverek [rögzített]; jukeboxok [háttértároló eszközök]

számítógépekhez; kamera filterek; kézi számítógépek [PDA]; kompakt lemezek, CD-k [audio-video];

hanglemezek; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hordható videokijelző monitorok; hordozható

médialejátszók; fülhallgatók távközléshez; GPS készülékek; fényképezőgépek, kamerák; digitális jelek; díszítő

 mágnesek; DVD-lejátszók; CD-lejátszók.

 16    Bónok, utalványok; borítékok [papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; dossziék [papíráruk]

(1); dossziék [papíráruk] (2); elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; értesítő kártyák; fedelek, kötések,

borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; folyóiratok;

formanyomtatványok, űrlapok; grafikai reprodukciók; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;

hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; írásminták; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; íróeszközök;

írófelszerelések; írókészletek [papíráruk]; jegyek; karton; kártyák; katalógusok; képek; képeslapok,

levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; könyvek; könyvjelzők; könyvtámaszok; laminálók irodai

használatra; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; műanyagfóliák csomagolásra; naplófőkönyvek,

főkönyvek; naptárak; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok (1); nyomdai alátétek, nem textilből;

nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák

[papíripari]; papír; papír alátétek; papír asztalterítők; papír feliratok, zászlók; papír-írószer áruk; papírszalvéták;

papírtörlők tisztítási célokra; papírtörölközők; papírvágó kések [irodai cikkek]; papírvágók [irodai cikkek]; papír-

vagy kartondobozok; papírzacskók; papírzsebkendők, papírtörlők; pecsételő anyagok papíripari használatra;

plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; poszterek; prospektusok; sablonok

[papíráruk]; scrapbook [családi albumok]; söröskorsó alátétek; stencilek ételek és italok dekorálásához;

szórólapok; szövegkiemelő tollak; tinta- és tolltartó állványok (1); tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók;

tolltartó dobozok; töltőceruzák [rotringok]; töltőtoll; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zacskók

 csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások

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

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; átmeneti üzletmenedzsment; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy

reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; keresőmotor-optimalizálás
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reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; 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; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók

kidolgozása; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás,

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

szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési

célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi

vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára;

 webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 41    Coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; digitális zene szolgáltatása az interneten

[nem letölthető]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés;

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

bemutatása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési

rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; know-how átadása (képzés); konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; nyereményjátékok működtetése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; partik

tervezése [szórakoztatás]; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás vagy

szórakoztatás]; videorögzítés; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások

 eseményekhez.

 42    Dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; fizikai adatok vagy dokumentumok

átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szoftverek frissítése;

 weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.

 ( 111 )  235.332

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 20 03064

 ( 220 )  2020.10.13.

 ( 732 )  Z&U SPIRITUOSEN MARRKETING GmbH, Vienna (AT)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest

 ( 541 )  UNICUMHÁZ

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  235.334

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00406

 ( 220 )  2021.02.04.

 ( 732 )  Buza Dániel, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szécsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Rapcity

 ( 511 )  25    Baseballsapkák; fejpántok sportoláshoz; sapkák; sildes sapkák; sportsapkák; edzőcipők, sportcipők; férfi

lábbeli; flip-flop papucsok, strandpapucsok; hétköznapi, utcai lábbelik; kosárlabda cipők; papucsok; sportcipő;

szabadidőcipők; tornacipők; férfi és női lábbeli; gyereklábbelik; magas szárú lábbelik; női lábbelik; csukló
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szalagok; atlétikai ruházat; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; csecsemőruházat; dzsekik;

dzsekik sportruházatként; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; esőkabátok; farmerkabátok; farmernadrágok;

felsőkabátok; felsőruházat; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfikabátok; férfi, női és gyermek ruházat; férfi

zoknik; galléros ingek; gyapjúruházat; hétköznapi, utcai viselet; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek;

hosszúnadrágok; ingek; kabátok, dzsekik; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek; kesztyűk; mellények; mezek;

nadrágok; női ruhák; pulóverek; pulóverek, mezek; ruházat sportoláshoz; sportruházat; széldzsekik; télikabátok;

 trikók; ujjatlan trikók; zoknik.

 35    Digitális marketing; direktmarketing szolgáltatások; eseménymarketing; internetes marketing; kereskedelmi

promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; kereskedelmi vásárokon,

kiállításokon nyújtott szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; marketing

kampányok; marketingstratégiák tervezése; marketingstratégiák és koncepciók kidolgozása; mások áruinak és

szolgáltatásainak marketingje; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és kommunikációs

hálózatokon keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken; online

reklám- és marketing szolgáltatások; promóciós marketing; promóciós és reklámozási szolgáltatások; reklám és

 marketing; üzleti marketing szolgáltatások; üzleti promóció.

 ( 111 )  235.335

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00408

 ( 220 )  2021.02.04.

 ( 732 )  EMCEE Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gaál és Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  35    Reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése.

  41    Szórakoztatás; show-műsorok készítése.

 ( 111 )  235.336

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00409

 ( 220 )  2021.02.04.

 ( 732 )  EMCEE Bt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gaál és Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nessaj

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  35    Reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése.

  41    Szórakoztatás; show-műsorok készítése.

 ( 111 )  235.337

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00410

 ( 220 )  2021.02.04.

 ( 732 )  We are Media Tech Betéti Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Gaál és Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  35    Reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése.

  41    Szórakoztatás; show-műsorok készítése.

 ( 111 )  235.338

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00411

 ( 220 )  2021.02.04.

 ( 732 )  We are Media Tech Betéti Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Gaál és Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  WeAreTheVR

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  35    Reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése.

  41    Szórakoztatás; show-műsorok készítése.

 ( 111 )  235.339

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00412

 ( 220 )  2021.02.04.

 ( 732 )  HARIS PARK Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; játékok

szervezése, rendezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák

rendezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos konferenciák

rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kiállítások rendezése oktatási célokra;

konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezésével, lebonyolításával és

rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és

rendezése; kongresszusok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató

szolgáltatások; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktatási célú kiállítások

rendezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási konferenciák

rendezése és lebonyolítása; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; rekreációs célú összejövetelek

rendezése; rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; szemináriumok és konferenciák rendezése;

szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szimpóziumok szervezése, lebonyolítása és rendezése;

szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató

szolgáltatások; versenyek és díjkiosztók rendezése; vetélkedők rendezése (szórakoztatás); workshopok [képzés]

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 17. szám, 2021.09.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2333



 szervezése, lebonyolítása és rendezése.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étkeztetési

szolgáltatások rendezvénytermek számára; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és

tárgyalóhelyiségek biztosítása; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek

 biztosítása.

 ( 111 )  235.340

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00413

 ( 220 )  2021.02.04.

 ( 732 )  Szupernap Szolgáltató Betéti Társaság, Gödöllő (HU)

 ( 541 )  Moly

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

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

 ( 111 )  235.341

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00566

 ( 220 )  2021.02.12.

 ( 732 )  Evotex Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  EVOTEX

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  235.342

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00567

 ( 220 )  2021.02.12.

 ( 732 )  Tálas János Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Fűtő- és hűtőberendezések üzembe helyezése; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések épületekbe

való utólagos beszerelése; fűtőberendezések tervszerű szervizelése; fűtőberendezések üzembe helyezése;

fűtőberendezések üzembe helyezése, javítása és karbantartása; fűtőkészülékek javítása és karbantartása; hő

visszanyerő készülékek javítása; klímaberendezések felújítása; klímarendszerek beüzemelése; központi fűtés

beszerelése; központi fűtés rendszerek üzembe helyezése; légcsatorna tisztítási szolgáltatások; légkondicionálási,

klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások; légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása [ipari

célra]; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése,

karbantartása és javítása; légkondicionáló berendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos

információszolgáltatás; légkondicionáló berendezések tervszerű szervizelése; légkondicionáló berendezések

épületekbe való utólagos beszerelése; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; légkondicionáló

berendezések felszerelése és javítása; légkondicionáló rendszerek nyílásainak lezárásával kapcsolatos

szolgáltatások; levegő utómelegítők üzembe helyezése, javítása és karbantartása; napenergiás fűtőrendszerek

üzembe helyezése; napenergiával működő fűtőberendezések karbantartása és javítása; porelszívó berendezések

javítása és karbantartása; porelszívó berendezések tervszerű szervizelése; porelszívó berendezések üzembe

helyezése; szagelszívó-tisztító szolgáltatások; szagtalanítási szolgáltatások; szárítóberendezések tervszerű

szervizelése; szellőző berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; szellőző- és porelszívó rendszerek

üzembe helyezése; szellőztető berendezések üzembe helyezése; szellőztető berendezések javítása és
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karbantartása; szellőztető berendezések tervszerű szervizelése; tiszta terek klímarendszereinek üzembe helyezése;

tiszta terek rendszereinek üzembe helyezése; tiszta terekben használt légkondicionáló berendezések üzembe

helyezése; fűtőberendezések beszerelése; fűtő- és hűtőberendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás;

fűtéstechnikai szolgáltatások; elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása; bojlerek javítása vagy

karbantartása; fűtési rendszerek karbantartása és javítása; geotermikus közösségi fűtőberendezések építése;

geotermikus energia berendezések építése; geotermikus fűtőberendezések építése; épületszigetelés; épületek

süllyedésének megelőzése és helyreállítása; épületek megerősítése; épületek kivitelezése; épületek festése és

mázolása; épületek építése; épületek díszítése; építőipari szolgáltatások; építkezés; csővezetékek építése;

csővezetékek szerelése és javítása; csőszerelési szolgáltatások; burkolás és csempézés; általános építési

vállalkozói szolgáltatások; árnyékolórácsok, zajvédő falak, kerítések építése; ácsmunkák; épületalapok építése;

elektromos kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások; bontási munkák, szolgáltatások; padlóburkolási

szolgáltatások; tetőfedési szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; szigetelési

 szolgáltatások; külső és belső festés; házfestés; házépítés; festési munkák; épületbontás.

 39    Áruk begyűjtése, szállítása és átadása; áruk feladása; áruk házhozszállításának megszervezése; áruk

szállítása; áruszállítás és raktározás; élelmiszerek szállítása; értékek szállítása; fuvarozási szolgáltatások; teher- és

áruszállítás és költöztetés; költöztetés; konténerszállítási szolgáltatások; könyvszállítás; gépjárműmentési

 szolgáltatások; járművek tárolása; kereskedelmi áruk tárolása; garázsok és parkolóhelyek bérbeadása.

 ( 111 )  235.343

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00568

 ( 220 )  2021.02.12.

 ( 732 )  Dishpress Ltd., London (GB)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 )  A Te gasztro közösségi oldalad, ételfotók, ahogyan mindenki szereti

 ( 511 ) 9    Applikációs szoftver; letölthető szoftverek; mobiltelefon-szoftverek; képfeldolgozó számítógépes programok

 és szoftverek mobiltelefonokhoz; számítógépes szoftverek; letölthető képfájlok; letölthető média.

 ( 111 )  235.344

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00569

 ( 220 )  2021.02.11.

 ( 732 )  The Bear Style Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó T. Attila, Budapest

 ( 541 )  The Bear Style

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  235.345

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00571

 ( 220 )  2021.02.15.

 ( 732 )  Véghelyi Árpád, Jászberény (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   25    Sportruházat; dzsekik sportruházatként; sportruházat [kivéve golfkesztyűk]; jégkorong cipők.

 35    Hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és

bérbeadása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; médiacsomagokhoz kapcsolódó előfizetések

ügyintézése; médiakapcsolati szolgáltatások; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média

felhasználásával; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva;

marketingtanácsadás a közösségi média területén; sajtófigyelés; sajtóreklámozási konzultáció; sajtóreklámozási

szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken; reklámozási,

 marketing és promóciós szolgáltatások; reklámszerződések tárgyalása.

 ( 111 )  235.346

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00575

 ( 220 )  2021.02.14.

 ( 732 )  Kollár István Antal, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Gergő, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Letölthető mobilalkalmazások taxik foglalásához; mobilalkalmazások taxik foglalásához; applikációs

szoftver; letölthető szoftverek mobil applikáció formájában felhő alapú konyhai szállításhoz és rendeléshez;

letölthető szoftverek mobil applikáció formájában ételszállításhoz és -rendeléshez; adatkeresést engedő

számítógépes szoftver; interaktív szoftverek; integrált szoftvercsomagok; interaktív szórakoztató szoftver;

internetről letölthető szoftverek; internetről letöltött számítógépes szoftverek; kézi mobil digitális elektronikus

eszközökhöz és más fogyasztói elektronikákhoz használt számítógépes szoftverek; kézi mobil digitális

elektronikus eszközökhöz és más szórakoztató elektronikai cikkekhez használt számítógépes szoftverek;

letölthető szoftveralkalmazások; letölthető szoftverek; marketing szoftverek kereséshez; mobil szoftverek;

mobiltelefon-szoftverek; mobiltelefonos szoftveralkalmazások; számítástechnikai szoftverek mobiltelefonokhoz;

számítógépes szoftver-platformok szociális hálózatépítéshez; számítógépes szoftver programok; számítógépes

szoftver reklámozáshoz; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverek; szoftver

 táblagépekhez; szoftveralkalmazások mobil eszközökhöz; szoftverek.

 35    Reklámozás taxik tetején; kedvezményprogram adminisztrációja, lehetővé téve a tagok számára, hogy

kedvezménykártyájuk segítségével kedvezményesen vásárolhassanak árukat és szolgáltatásokat; mások áruinak

és szolgáltatásainak reklámozása kedvezménykártya-programokkal; áruk és szolgáltatások értékesítésének

elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; audiovizuális

eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; eladási,

értékesítési promóciók; értékesítési és promóciós ösztönzőprogramok adminisztrációja; értékesítési promóció

audiovizuális média használatával; értékesítési promóció privilégiumokkal járó felhasználói kártyák terjesztése

révén; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóciós

ösztönző programok adminisztrációja; értékesítési promóciós szolgáltatások; harmadik fél termékeinek és

szolgáltatásainak népszerűsítése értékesítések adminisztrációja és promóciós ösztönző sémák útján, amelyek

kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója

weboldalakon elhelyezett reklámokkal; hűségprogramok szervezése ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és

reklámcélokra; hűségprogramokon keresztül nyújtott értékesítési promóciók; kereskedelmi promóciós

szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; mások áruinak és

szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken; promóciós anyagok terjesztése; promóciós és

 reklámozási szolgáltatások; promóciós marketing; reklám- és promóciós anyagok terjesztése.

 36    Kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül;

 kedvezménykuponok kibocsátása; kedvezményprogram szolgáltatások.

 39    Taxi szolgáltatások; taxifoglalási szolgáltatások nyújtása mobilalkalmazásokon keresztül; taxifuvar/taxival

végzett szállítás; taxis szállítás tolószékes személyek számára; taxiszolgáltatás; taxival történő szállítás

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 17. szám, 2021.09.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2336



megszervezése; utasszállítás taxival; bérelt járművek biztosítása személyszállításra; közúti személyszállítás;

szárazföldi személyszállítás; személyszállítás biztosítása szárazföldön; személyszállítás megszervezésével

kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; személyszállítással kapcsolatos tájékoztatás; személyszállítással

 kapcsolatos adatok szolgáltatása; szolgáltatások személyszállítás megszervezéséhez.

 ( 111 )  235.347

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00576

 ( 220 )  2021.02.12.

 ( 732 )  Kovács Dávid, Ikrény (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Állateledelek-, kiegészítők- és játékok forgalmazása állatok részére.

 ( 111 )  235.348

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00577

 ( 220 )  2021.02.14.

 ( 732 )  Kollár István Antal, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Gergő, Budapest

 ( 541 )  WOOWW

 ( 511 ) 9    Letölthető mobilalkalmazások taxik foglalásához; mobilalkalmazások taxik foglalásához; applikációs

szoftver; letölthető szoftverek mobil applikáció formájában felhő alapú konyhai szállításhoz és rendeléshez;

letölthető szoftverek mobil applikáció formájában ételszállításhoz és -rendeléshez; adatkeresést engedő

számítógépes szoftver; interaktív szoftverek; integrált szoftvercsomagok; interaktív szórakoztató szoftver;

internetről letölthető szoftverek; internetről letöltött számítógépes szoftverek; kézi mobil digitális elektronikus

eszközökhöz és más fogyasztói elektronikákhoz használt számítógépes szoftverek; kézi mobil digitális

elektronikus eszközökhöz és más szórakoztató elektronikai cikkekhez használt számítógépes szoftverek;

letölthető szoftveralkalmazások; letölthető szoftverek; marketing szoftverek kereséshez; mobil szoftverek;

mobiltelefon-szoftverek; mobiltelefonos szoftveralkalmazások; számítástechnikai szoftverek mobiltelefonokhoz;

számítógépes szoftver-platformok szociális hálózatépítéshez; számítógépes szoftver programok; számítógépes

szoftver reklámozáshoz; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverek; szoftver

 táblagépekhez; szoftveralkalmazások mobil eszközökhöz; szoftverek.

 35    Reklámozás taxik tetején; kedvezményprogram adminisztrációja, lehetővé téve a tagok számára, hogy

kedvezménykártyájuk segítségével kedvezményesen vásárolhassanak árukat és szolgáltatásokat; mások áruinak

és szolgáltatásainak reklámozása kedvezménykártya-programokkal; áruk és szolgáltatások értékesítésének

elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; audiovizuális

eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; eladási,

értékesítési promóciók; értékesítési és promóciós ösztönzőprogramok adminisztrációja; értékesítési promóció

audiovizuális média használatával; értékesítési promóció privilégiumokkal járó felhasználói kártyák terjesztése

révén; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóciós

ösztönző programok adminisztrációja; értékesítési promóciós szolgáltatások; harmadik fél termékeinek és

szolgáltatásainak népszerűsítése értékesítések adminisztrációja és promóciós ösztönző sémák útján, amelyek

kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója
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weboldalakon elhelyezett reklámokkal; hűségprogramok szervezése ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és

reklámcélokra; hűségprogramokon keresztül nyújtott értékesítési promóciók; kereskedelmi promóciós

szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; mások áruinak és

szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken; promóciós anyagok terjesztése; promóciós és

 reklámozási szolgáltatások; promóciós marketing; reklám- és promóciós anyagok terjesztése.

 36    Kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül;

 kedvezménykuponok kibocsátása; kedvezményprogram szolgáltatások.

 39    Taxi szolgáltatások; taxifoglalási szolgáltatások nyújtása mobilalkalmazásokon keresztül; taxifuvar/taxival

végzett szállítás; taxis szállítás tolószékes személyek számára; taxiszolgáltatás; taxival történő szállítás

megszervezése; utasszállítás taxival; bérelt járművek biztosítása személyszállításra; közúti személyszállítás;

szárazföldi személyszállítás; személyszállítás biztosítása szárazföldön; személyszállítás megszervezésével

kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; személyszállítással kapcsolatos tájékoztatás; személyszállítással

 kapcsolatos adatok szolgáltatása; szolgáltatások személyszállítás megszervezéséhez.

 ( 111 )  235.349

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00578

 ( 220 )  2021.02.15.

 ( 732 )  BORO-COFFEE Ipari kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Újfehértó (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  BORO-COFFEE

 ( 511 )  30    Cikória [pótkávé]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel;

 növényi készítmények pótkávéként való használatra; pótkávé.

  32    Kávé ízesítésű üdítőitalok.

  43    Kávéházak.

 ( 111 )  235.350

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00579

 ( 220 )  2021.02.15.

 ( 732 )  BORO-COFFEE Ipari kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Újfehértó (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  BORO-PRESSO

 ( 511 )  30    Cikória [pótkávé]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel;

 növényi készítmények pótkávéként való használatra; pótkávé.

  32    Kávé ízesítésű üdítőitalok.

  43    Kávéházak.

 ( 111 )  235.351

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00580

 ( 220 )  2021.02.15.

 ( 732 )  BORO-COFFEE Ipari kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Újfehértó (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  BORO

 ( 511 )  30    Cikória [pótkávé]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel;

 növényi készítmények pótkávéként való használatra; pótkávé.

  32    Kávéízesítésű üdítőitalok.

  43    Kávéházak.
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 ( 111 )  235.353

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00742

 ( 220 )  2021.02.25.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

  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.

 ( 111 )  235.354

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00743

 ( 220 )  2021.02.25.

 ( 732 )  Aquaticum Debrecen Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 )  Aquaticum Hotel Infinity

 ( 511 )  43    Szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások;

szállodai szolgáltatások; konferenciatermek biztosítása; létesítmények biztosítása konferenciákhoz, kiállításokhoz

és találkozókhoz, értekezletekhez; tárgyalótermek bérbeadása; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

 italszolgáltatás]; szállodai éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  235.355

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00744

 ( 220 )  2021.02.25.

 ( 732 )  Best Brands Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Kávéitalok; kávé; kávébab; kávéolajak; kávéízesítők; kávékeverékek; kávékivonatok; kávékapszulák;

kávéesszenciák; kávékoncentrátumok; őrölt kávé; kávé tejjel; csokoládés kávé; kávé, pörköletlen; mesterséges

kávé; kávé esszencia; instant kávé; koffeinmentes kávé; ízesített kávék; szemes kávék; pörköletlen kávék; kávés

tasakok; koffeinmentes kávék; pörkölt kávébab; kávé alapú italok; kávé őrölt formában; kávé alapú töltelékek;

kávé kifőtt formában; kávé esszenciák és kávé kivonatok keveréke; kávékivonatok pótkávéként történő

használatra [kávé helyettesítésére]; kávéból készült italok; fogyasztásra kész kávé és kávé alapú italok;

 kávéhelyettesítő-alapú italok; kávé alapú jeges italok; főként kávét tartalmazó italok.

 32    Alkoholmentes italok; készítmények italokhoz; üdítőitalok; ízesített szénsavas italok; alkoholmentes

 szénsavas italok; alacsony energiatartalmú üdítőitalok.

 ( 111 )  235.356

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00745

 ( 220 )  2021.02.25.

 ( 732 )  Cséza László Zsolt, Dunaharaszti (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; acél tollak;

grafikai reprodukciók; íróeszközök; írószerek; klisék, nyomódúcok; naptárak; öntapadós címkék, matricák

 [papíripari]; tollak [irodai cikkek]

 24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból; zászlók textilből

 vagy műanyagból.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 kiállítások szervezése; sportversenyek rendezése; szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciók.

 ( 111 )  235.357

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 01063

 ( 220 )  2021.03.09.

 ( 732 )  Minner.hu Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mándó Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

reklámszolgáltatások; sajtófigyelés; hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba

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

regisztrálása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; statisztikák összeállítása; üzleti konzultációs

 szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; nem reklámcélú szövegek

publikálása; elektronikus kiadványszerkesztés; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letötlhetők;

 online, nem letölthető videók biztosítása; riporteri szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek].

 ( 111 )  235.358

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 01064

 ( 220 )  2021.03.09.

 ( 732 )  EUROSTARS HOTEL COMPANY, S.L., Barcelona (ES)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EUROSTARS AMBASSADOR

 ( 511 )  43    Szállodai szolgáltatások; szállodai szobák kiadása és helyfoglalás szállodai szobákba (elszállásolás); étel- és

italellátás; ideiglenes szállásbiztosítás; szálláshely-közvetítő irodák (szállodák); ideiglenes szálláshely bérbeadása

és foglalása; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; bár szolgáltatások; kávéház-étterem; kávéházak;

 gyorséttermek, snack bárok; vendéglátás.

 ( 111 )  235.359

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 01065

 ( 220 )  2021.03.09.

 ( 732 )  Manker Beauty Kft., Szada (HU)

 ( 541 )  Manker

 ( 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).

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
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 ( 111 )  235.360

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 01066

 ( 220 )  2021.03.09.

 ( 732 )  Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Éghető gázok; olajból nyert tüzelőanyagok, üzemanyagok.

 39    Áruk raktározása; raktározás, tárolás; energia- és üzemanyagok tárolása (raktározás); elektromos energia

átvitele és elosztása; megújuló energia elosztása; folyadékok szállítása csővezetéken; gázok szállítása

 csővezetéken; szállítás csővezetéken.

 40    Hidroelektromos energia termelése; megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés;

 veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

 ( 111 )  235.361

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 01067

 ( 220 )  2021.03.09.

 ( 732 )  Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Éghető gázok; olajból nyert tüzelőanyagok, üzemanyagok.

 39    Áruk raktározása; energia- és üzemanyagok tárolása (raktározás); raktározás, tárolás; elektromos energia

átvitele és elosztása; megújuló energia elosztása; folyadékok szállítása csővezetéken; gázok szállítása

 csővezetéken; szállítás csővezetéken.

 40    Hidroelektromos energia termelése; megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés;

 veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

 ( 111 )  235.362

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 01068

 ( 220 )  2021.03.09.

 ( 732 )  Manker Beauty Kft., Szada (HU)

  ( 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).

 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.
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  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

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

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

 ( 111 )  235.363

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 01069

 ( 220 )  2021.03.09.

 ( 732 )  Manker Beuty Kft., Szada (HU)

 ( 541 )  Mankershop

 ( 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).

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

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

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

 ( 111 )  235.364

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 01229

 ( 220 )  2021.03.23.

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

 ( 740 )  Dr. Vas Eszter Zsófia, Budapest

 ( 541 )  Municioo

 ( 511 )  41    Animációs és élő műsorok gyártása; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások;

audio/vizuális bemutatók készítése; audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; előre felvett videofilmek

elkészítése; eredeti felvételek készítése; fényképészet; filmek és videofilmek gyártása; filmes és zenei

produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang- és/vagy

videofelvételek készítése; fotóösszeállítások készítése; mikrofilmezési szolgáltatások; multimédiás szórakoztatás

biztosítása weboldalon keresztül; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; oktatási

beszámolók készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási filmek gyártása; rádiós és

televíziós műsorok készítése; szórakoztatási célú filmgyártás; szórakoztató hangfelvételek gyártása; szórakoztató

multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján; szórakoztató

televíziós műsorok készítése; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; videofelvételek bemutatásához

kapcsolódó szolgáltatások; videofelvételek készítése; zenés videók készítése; e-sporttevékenységek

megszervezése; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú konferenciák

szervezése; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];
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sportoktatási szolgáltatások; sportolókkal kapcsolatos információnyújtás; sportrendezvények szervezésével

kapcsolatos tanácsadás; sportszolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttal

kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek

oktatása; szabadidős és képzési szolgáltatások; testedzési, testnevelési szolgáltatások; coaching; edzési [fitnesz]

tanácsadási szolgáltatások; képzés és oktatás; online, nem letölthető videók biztosítása; sportoláshoz kapcsolódó

oktatási és képzési szolgáltatások; tanfolyamok, képzések szervezése; élő előadások készítése; élő előadások

bemutatása; dokumentumfilmek készítése; élő televízióműsorok készítése; előre felvett szórakoztató anyagok

bemutatása; filmes szórakoztatás; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; interneten keresztül nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális célú műhelyek;

kulturális célú műsorok szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális

szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása; sport és fitnesz; sport- és kulturális tevékenységek; sportolók

rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori, promotor szolgáltatás); szabadidős

szolgáltatások; szabadúszó újságírás; szórakoztatás; szórakoztatás podcaston keresztül; szórakoztatás iptv-n

keresztül; szórakoztatás biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás biztosítása filmklipek

formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel; szórakoztatási,

sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások

audio- és videofelvételek megosztása céljából; dokumentumok kiadása; elektronikus kiadványok multimédiás

megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus magazinok kiadása;

elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek

megjelentetése; folyóiratok multimédiás megjelentetése; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; könyvek

és folyóiratok kiadása; multimédia publikációk; napilapok multimédiás megjelentetése; nyomtatott anyagok

megjelentetése elektronikus formában; nyomtatványok kiadása; oktatási anyagok kiadása; online kiadványok

megjelentetése; podcastok létrehozása [írása]; számítógépes kiadói szolgáltatások; szövegek írása és kiadása, a

reklámszövegek kivételével; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a

reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása elektronikus média formájában; újságok, folyóiratok, katalógusok

 és brosúrák megjelentetése; újságírói szolgáltatások; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások.

 ( 111 )  235.365

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 01232

 ( 220 )  2021.03.23.

 ( 732 )  BONDUELLE CENTRAL EUROPE Kft., Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  Dr. Gerey Ágoston Barnabás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

  30    Rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények.

 ( 111 )  235.366

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 01233

 ( 220 )  2021.03.23.

 ( 732 )  BONDUELLE CENTRAL EUROPE Kft., Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  Dr. Gerey Ágoston Barnabás, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

  30    Rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények.

 ( 111 )  235.367

 ( 151 )  2021.08.30.

 ( 210 )  M 19 03796

 ( 220 )  2019.12.14.

 ( 732 )  Sztrókay András Kálmán, Budakeszi (HU)

 ( 541 )  Angolnyár

 ( 511 )   41    Oktatási tanácsadási szolgáltatások.

 ( 111 )  235.368

 ( 151 )  2021.08.28.

 ( 210 )  M 19 03389

 ( 220 )  2019.11.06.

 ( 732 )  Dante International Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Eighty Eight

 ( 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 az ellátás vagy

felhasználás 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.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 111 )  235.369

 ( 151 )  2021.08.30.

 ( 210 )  M 20 03588

 ( 220 )  2019.11.18.

 ( 732 )  GOOGLE LLC, Mountain View, CA (US)

 ( 300 )  M/2019/03812 2019.05.24. TO

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

 ( 541 )  NBU

 ( 511 ) 9    Letölthető elektronikus kiadványok kutatási jelentések és fehér könyvek formájában a technológia, az

 internet, a szoftverek és a vezeték nélküli kommunikáció területén.

 41    Nem letölthető videókat tartalmazó weboldal biztosítása a technológia, az internet, a szoftver és a vezeték

nélküli kommunikáció területén; nem letölthető kiadványokat tartalmazó weboldal biztosítása kutatási jelentések

és fehér könyvek formájában a technológia, az internet, a szoftverek és a vezeték nélküli kommunikáció területén;

szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen podcast-ok biztosítása a technológia, az internet, a szoftverek és a

vezeték nélküli kommunikáció területén; oktatási szolgáltatások, nevezetesen konferenciák, műhelyek és

panelbeszélgetések biztosítása a technológia, az internet, a szoftverek és a vezeték nélküli kommunikáció

 területén; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása.
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 ( 111 )  235.370

 ( 151 )  2021.09.08.

 ( 210 )  M 21 00201

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek;

jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,

bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,

 támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások.

 ( 111 )  235.371

 ( 151 )  2021.08.30.

 ( 210 )  M 21 01116

 ( 220 )  2021.03.12.

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

 ( 541 )  SKINSOLUTE

 ( 511 ) 9    Viselhető aktivitásészlelők; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; okoskarórák;

mesterségesintelligencia-szoftverek; kézi számítógépek [pda]; adatok reprodukálására szolgáló készülékek és

műszerek; adatfeldolgozó rendszerek; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; oktatási

mobilalkalmazások; szoftverek; számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez; mobiltelefonos

szoftveralkalmazások; távdiagnosztikai szoftverek; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és

 mechanikus).

 10    Gyógyászati készülékek és eszközök; sebészeti eszközök és műszerek gyógyászati alkalmazásra; orvosi

műszerek; orvosi diagnosztikai készülékek orvosi célokra; orvosi mérőeszközök; orvosi diagnosztikai eszközök;

diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; diagnosztikai, vizsgálati és felügyeleti berendezések;

elektronikus analizátorok gyógyászati célokra; érzékelő berendezések betegek életjeleinek megfigyelésére [orvosi

 használatra].

 41    Oktatási szolgáltatások az egészségügy területén; támogató oktatóprogramok vezetése egészségügyi

 szakemberek részére; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 44    Orvosi szolgáltatások; orvosi diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; higiéniai és szépségápolási

szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció; terápiás

szolgáltatások; kisegítő gondozási szolgáltatások otthoni ápolásban történő segítségnyújtás formájában;

gyógyszerészeti szolgáltatások; betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó orvosi támogatás nyújtása;

orvosi tanácsadási szolgáltatások; gyógyászati termékekkel kapcsolatos tanácsadási és tájékoztatási

szolgáltatások; páciensek tájékoztatása a gyógyszerek adagolásával kapcsolatban; orvosi konzultáció;

 betegfigyelés.

 ( 111 )  235.372

 ( 151 )  2021.08.30.

 ( 210 )  M 20 03954

 ( 220 )  2020.12.22.

 ( 732 )  Lakó Levente, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Ügyvédi Iroda, Hódmezővásárhely
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( 546 )

 ( 511 )  43    Kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; szállodai és motelszolgáltatások; turistaházak,

üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéházak; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; terembérlés találkozókhoz

 [tárgyalótermek].

 ( 111 )  235.373

 ( 151 )  2021.08.30.

 ( 210 )  M 20 03958

 ( 220 )  2020.12.22.

 ( 732 )  Kiss Adrienn Virág, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Török Réka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Televíziós szórakoztatás; televízióműsorok bemutatása; televíziós (műsor) gyártás; televíziós hírműsorok

szolgáltatása; televíziós vetélkedők készítése; élő televízióműsorok készítése; show-műsorok készítése; élő

show-műsorok bemutatása; show-k, műsorok rendezése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádiós és televíziós show-műsorok és programok készítése; szórakoztatás podcaston

keresztül; szórakoztatás; online szórakoztatás; filmes szórakoztatás; rádiós szórakoztatás; szórakoztatási

szolgáltatások; szórakoztatás tévéműsorok formájában; nyereményjátékok működtetése; coaching [tréning];

egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai

erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra;

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

mentorálás; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; riporteri

szolgáltatások; sportversenyek rendezése; stúdiószolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és

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

 szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  235.378

 ( 151 )  2021.08.31.

 ( 210 )  M 20 02741

 ( 220 )  2020.09.15.

 ( 732 )  Szikrai Borászati Kft., Nyárlőrinc (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Mária, Kecskemét
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( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgő.

 ( 111 )  235.379

 ( 151 )  2021.08.31.

 ( 210 )  M 21 00343

 ( 220 )  2021.01.29.

 ( 732 )  ÉDEN FOOD Kft., Őrtilos (HU)

 ( 740 )  Dr. Sipos András, Siófok

 ( 541 )  Cheeseland

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

 ( 111 )  235.381

 ( 151 )  2021.08.31.

 ( 210 )  M 21 00342

 ( 220 )  2021.01.29.

 ( 732 )  ÉDEN FOOD Kft., Őrtilos (HU)

 ( 740 )  Dr. Sipos András, Siófok

  

( 546 )

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

 ( 111 )  235.383

 ( 151 )  2021.08.31.

 ( 210 )  M 20 01857

 ( 220 )  2020.06.29.

 ( 732 )  USA Medical Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Elektronikus magazinok kiadása, magazinok multimédiás megjelentetése; könyvek és magazinok

megjelentetése; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; magazinok, folyóiratok és

 újságok multimédiás megjelentetése.

 ( 111 )  235.384

 ( 151 )  2021.08.31.

 ( 210 )  M 20 01794

 ( 220 )  2020.06.24.

 ( 732 )  Beauty Brow Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  BeautyPest

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; kozmetikai, szépségápolási készítmények;

 kozmetikai szerek.

  35    Kozmetikai szerek kis- és nagykereskedelme online (webshop) és offline módon.
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 44    Szépségszalonok; szépségszalon szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségszalonok

 szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 111 )  235.385

 ( 151 )  2021.08.31.

 ( 210 )  M 20 01795

 ( 220 )  2020.06.24.

 ( 732 )  Beauty Brow Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Beauty Pest

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; kozmetikai, szépségápolási készítmények;

 kozmetikai szerek.

  35    Kozmetikai szerek kis- és nagykereskedelme online (webshop) és offline módon.

 44    Szépségszalonok; szépségszalon szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségszalonok

 szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 111 )  235.387

 ( 151 )  2021.09.06.

 ( 210 )  M 21 00396

 ( 220 )  2021.02.04.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  PROSOLUTE

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  235.388

 ( 151 )  2021.08.31.

 ( 210 )  M 21 00559

 ( 220 )  2021.02.12.

 ( 732 )  ZAMBON S.p.A., Bresso (MI) (IT)

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

 ( 541 )  NASAVAL

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és orvosi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; diétás

 élelmiszerek és tápanyag helyettesítők orvosi használatra; humán étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  235.389

 ( 151 )  2021.08.31.

 ( 210 )  M 21 00716

 ( 220 )  2021.02.24.

 ( 732 )  Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

 ( 541 )  Brado

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  235.390

 ( 151 )  2021.08.31.

 ( 210 )  M 21 00717

 ( 220 )  2021.02.24.

 ( 732 )  Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

 ( 541 )  Bradolife

 ( 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).

 ( 111 )  235.391

 ( 151 )  2021.08.31.

 ( 210 )  M 21 01047

 ( 220 )  2021.03.08.

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

 ( 740 )  Illés Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Caravan Kézműves Sörfőzde

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

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

 ( 111 )  235.397

 ( 151 )  2021.09.01.

 ( 210 )  M 20 02508

 ( 220 )  2020.08.26.

 ( 732 )  Family Finances Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vámosi Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Family Finances

 ( 511 )  42    Grafikai tervezés; honlaptervezési tanácsadás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; számítástechnikai

tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógép-programozás;

számítógép szoftver tanácsadás; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver mint

szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; weboldal készítési és

 karbantartási szolgáltatás.

 ( 111 )  235.398

 ( 151 )  2021.09.03.

 ( 210 )  M 21 00587

 ( 220 )  2021.02.15.

 ( 732 )  Angyalné Hegedüs Kinga, Ásványráró (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  25    Bikinik; úszódressz, fürdőruha; fürdőruhák, úszódresszek; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok;

tunikák; női ruhák; női alkalmi ruhák; strandruhák; strandkendők; strandöltözet; strandruházat; kendők [ruházat];

 sálak; sálak [ruházati cikkek]; fejre való sálak, fejkendők.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy- és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: bikinik;

úszódressz, fürdőruha; fürdőruhák, úszódresszek; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; tunikák; női ruhák;

női alkalmi ruhák; strandruhák; strandkendők; strandöltözet; strandruházat; kendők [ruházat]; sálak; sálak

 [ruházati cikkek]; fejre való sálak, fejkendők.

 ( 111 )  235.399

 ( 151 )  2021.09.03.

 ( 210 )  M 21 00588

 ( 220 )  2021.02.15.

 ( 732 )  Authentic Expert Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Xlexum IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Címkék [irodai célú]; dossziék [papíráruk]; füzetek; határidőnaplók; irodai kellékek; irodai pecsétek,

bélyegzők; íróeszközök; írószerek; jegyzetblokkok, írótömbök; levélpapír; matricák; oktató jellegű kiadványok;

 pecsétviasz; tervezők, naptárak [nyomtatványok].

 35    Előfizetés információs médiacsomagra; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; márkaalkotási

szolgáltatások; márkapozicionálási szolgáltatások; marketingstratégiák tervezése; marketingszolgáltatások;

marketing tanácsadás; reklám és marketing szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat

létrehozásához; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti tanácsadás; stratégiai üzleti tervezés; üzleti információk

nyújtása a közösségi média területén; üzleti információnyújtás vállalkozások számára; üzleti stratégiával

kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti szakértői szolgáltatások; üzletvezetési

segítségnyújtás a vállalatfejlesztéshez; vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

vállalati identitással kapcsolatos szolgáltatások, arculattervezés; vállalati imázs fejlesztésével kapcsolatos

szaktanácsadás; vállalkozások alapításával és működtetésével kapcsolatos konzultáció; vállalkozások

 struktúrájával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 41    Coaching; elektronikus publikációk biztosítása; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus

formában; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; képzések biztosítása vállalkozások számára; képzési

vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás]; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása

és kiadása; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok kiadása; oktatási anyagok terjesztése; oktatási célú

hang- és videofelvételek készítése; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási filmek gyártása; oktató

tanfolyamok tartása az üzleti menedzsmenttel kapcsolatban; oktatóvideók készítése; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online képzések

biztosítása; online kiadványok megjelentetése; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem

letölthető képek biztosítása; online oktatás biztosítása; online szemináriumok biztosítása; online, nem letölthető
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videók biztosítása; önismereti tanfolyamok [oktatás]; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; szövegek és nyomtatott

anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével; tájékoztatás nyújtása online

oktatással kapcsolatban; találkozók és konferenciák szervezése; találkozók szervezése és lebonyolítása;

tanácsadási szolgáltatások oktatással és képzéssel kapcsolatban; tanfolyamok a reklámozáshoz, promócióhoz,

marketinghez és az üzleti tevékenységhez kapcsolódó stratégiai tervezés terén; üzleti oktatási szolgáltatások;

üzlettel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása; üzletvezetéssel

 kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; videorögzítés; workshopok és szemináriumok rendezése.

 42    Grafikus tervezés, design; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlaptervezési szolgáltatások; honlaptervezési

 tanácsadás; logók tervezése vállalati arculathoz; márkatervezési szolgáltatások.

 ( 111 )  235.400

 ( 151 )  2021.09.01.

 ( 210 )  M 21 00547

 ( 220 )  2021.02.11.

 ( 732 )  CENTILLION Solutions Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    E-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek; online áruház üzemeltetésére szolgáló szoftverek; online

áruházakban vásárlói szokások kiértékelésére szolgáló szoftverek; számítógépes e-kereskedelmi szoftver;

számítógépes elektronikus kereskedelmi szoftverek, melyek lehetővé teszik a felhasználóknak elektronikus üzleti

tranzakciók lebonyolítását egy globális számítógépes hálózaton keresztül; szoftverek online reklámok

bérbeadásához weboldalakon; szoftverek globális kommunikációs hálózaton lebonyolított kereskedelemhez;

szoftverek elektronikus fizetések feldolgozásához; szoftverek a kattintásonkénti fizetés optimalizálásához;

felhasználók számára pénzgyűjtést lehetővé tevő szoftverplatformok; elektronikus pénztárgép rendszerekhez

 használt számítógépes programok; szoftverek online ügyletek közvetítéséhez.

 ( 111 )  235.401

 ( 151 )  2021.09.03.

 ( 210 )  M 21 00548

 ( 220 )  2021.02.11.

 ( 732 )  Magyar Autókereskedőház Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Gépjármű-kereskedelem; gépjármű értékesítésével kapcsolatos információnyújtás interneten keresztül;

 gépjárműtartozékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 36    Gépjárművásárlás finanszírozása; gépjármű finanszírozási szolgáltatások; gépjárművekkel kapcsolatos

 finanszírozás; biztosítási ügynöki tevékenységek.

 ( 111 )  235.402

 ( 151 )  2021.09.01.

 ( 210 )  M 21 00554

 ( 220 )  2021.02.11.

 ( 732 )  Kristóf Margit, Páty (HU)

 ( 541 )  Tumor-Őr

 ( 511 )  5    Gyógynövények kivonatai; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére.

 ( 111 )  235.403

 ( 151 )  2021.09.01.

 ( 210 )  M 21 00581

 ( 220 )  2021.02.15.

 ( 732 )  Pintér Csaba, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Kertészeti, faiskolai és erdőgazdasági szolgáltatások, növénytermesztés.

 ( 111 )  235.404

 ( 151 )  2021.09.01.

 ( 210 )  M 21 00582

 ( 220 )  2021.02.15.

 ( 732 )  Pintér Csaba, Budapest (HU)

 ( 541 )  PéPark Kft. - Autópályát zöldítünk

 ( 511 )   44    Vonalas létesítményeknél végzett kertészeti, faiskolai és erdőgazdasági szolgáltatások, növénytermesztés.

 ( 111 )  235.405

 ( 151 )  2021.09.01.

 ( 210 )  M 21 00590

 ( 220 )  2021.02.15.

 ( 732 )  ZTE FC Zrt., Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Dr. Takács Tibor Ferenc, Zalaegerszeg

 ( 541 )  Zala Zalán

 ( 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.

  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 17. szám, 2021.09.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2353



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

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

 ( 111 )  235.418

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00843

 ( 220 )  2021.03.04.

 ( 732 )  Hostunit Kft., Szálka (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások

étel elvitelre árusításához; éttermi tájékoztató szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi

szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; catering

szolgáltatások ételbiztosításhoz; 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;

étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások

szanatóriumok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési szolgáltatások oktatási

intézmények számára; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; étkeztetési szolgáltatások európai

ételek biztosításával kapcsolatban; éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás szervezése születésnapi bulik

számára; kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; szállodai catering szolgáltatások;

 elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  235.420

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 20 01419

 ( 220 )  2020.05.25.

 ( 732 )  Hu Daoyou, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Disznóhús; garnéla rákok (nem élő); gomba, tartósított; halból készített ételek; hentesáruk; heringek; homár

(nem élő); hús; hús, tartósított; húskonzervek; húsleves, erőleves; rákfélék, keménytestű (nem élő); rákok,

 folyami (nem élő).

 43    Bár (szolgáltatások); étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek;

 önkiszolgáló éttermek.

 ( 111 )  235.421

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 20 03714
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 ( 220 )  2020.12.03.

 ( 732 )  Visegrád Város Önkormányzata, Visegrád (HU)

 ( 740 )  Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Élő középkor városa

 ( 511 )  16    Asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali írószertartó szekrények [irodai cikkek]; asztali

könyöklők; asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; bónok, utalványok; borítékok

[papíráruk]; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók;

csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); fedelek,

kötések, borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek,

könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; grafikai reprodukciók; gyűrűs irattartók, iratrendezők; iratgyűjtők, dossziék;

írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; katalógusok, szertartók [készletek]; képeslapok,

levelezőlapok; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; magazinok, revük

[időszaki lapok]; mappák; naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések];

 noteszok (1); noteszok (2); papírfeliratok, zászlóké.

 35    Hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; reklámterjesztés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés

 (2).

 43    Bölcsődék, óvodák; nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; panziók; székek, asztalok, asztalterítők,

 üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; turistaházak, üdülők.

 ( 111 )  235.422

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00367

 ( 220 )  2021.02.01.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 38    Távközlés; hírügynökségek, internetes fórumok biztosítása, kábeltelevíziós műsorszórás, mobiltelefonos

kommunikáció, műholdas átvitel, rádióadás, rádiós kommunikáció, telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1),

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2), televíziós műsorszórás, közvetítés, telex szolgáltatások, üzenetek,

 képek továbbítása számítógépek segítségével, vezeték nélküli műsorterjesztés, videó on-demand közvetítések.

 41    Nevelés, szakmai képzés, szórakozás, sport- és kulturális tevékenység; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása, dalírás, digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), elektronikus

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

előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése, fényképészet, filmek feliratozása, filmgyártás,

kivéve a reklámfilmek, filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás

nem reklámcélra, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése,

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, jelbeszéd fordítása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,

kiállítások), művészeti alkotások bérbeadása, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 17. szám, 2021.09.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2355



útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú

szövegek publikálása, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus

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

rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok készítése, show műsorok szervezése, impresszáriók

szolgáltatásai, stúdiószolgáltatások, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szemináriumok

szervezése és lebonyolítása, 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, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videorögzítés, videoszalagok

 vágása, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.

 ( 111 )  235.423

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00368

 ( 220 )  2021.02.01.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 )  PZD

 ( 511 )   35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 38    Távközlés; hírügynökségek, internetes fórumok biztosítása, kábeltelevíziós műsorszórás, mobiltelefonos

kommunikáció, műholdas átvitel, rádióadás, rádiós kommunikáció, telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1),

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2), televíziós műsorszórás, közvetítés, telex szolgáltatások, üzenetek,

 képek továbbítása számítógépek segítségével, vezeték nélküli műsorterjesztés, videó on-demand közvetítések.

 41    Nevelés, szakmai képzés, szórakozás, sport- és kulturális tevékenység; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása, dalírás, digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), elektronikus

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

előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése, fényképészet, filmek feliratozása, filmgyártás,

kivéve a reklámfilmek, filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás

nem reklámcélra, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése,

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, jelbeszéd fordítása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,

kiállítások), művészeti alkotások bérbeadása, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások

útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú

szövegek publikálása, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus

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

rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok készítése, show műsorok szervezése, impresszáriók

szolgáltatásai, stúdiószolgáltatások, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szemináriumok

szervezése és lebonyolítása, 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, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videorögzítés, videoszalagok

 vágása, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.

 ( 111 )  235.424

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00369

 ( 220 )  2021.02.01.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 )  Petőfi Zenei Díj

 ( 511 )   35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 38    Távközlés; hírügynökségek, internetes fórumok biztosítása, kábeltelevíziós műsorszórás, mobiltelefonos

kommunikáció, műholdas átvitel, rádióadás, rádiós kommunikáció, telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1),

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2), televíziós műsorszórás, közvetítés, telex szolgáltatások, üzenetek,

 képek továbbítása számítógépek segítségével, vezeték nélküli műsorterjesztés, videó on-demand közvetítések.

 41    Nevelés, szakmai képzés, szórakozás, sport- és kulturális tevékenység; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása, dalírás, digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), elektronikus

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

előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése, fényképészet, filmek feliratozása, filmgyártás,

kivéve a reklámfilmek, filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás

nem reklámcélra, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése,

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, jelbeszéd fordítása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,

kiállítások), művészeti alkotások bérbeadása, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások

útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú

szövegek publikálása, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus

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

rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok készítése, show műsorok szervezése, impresszáriók

szolgáltatásai, stúdiószolgáltatások, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szemináriumok

szervezése és lebonyolítása, 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, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videorögzítés, videoszalagok

 vágása, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.

 ( 111 )  235.425

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00374

 ( 220 )  2021.02.02.

 ( 732 )  Ujhelyi Krisztián, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Társasjátékok.

 ( 111 )  235.426

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00375

 ( 220 )  2021.02.02.

 ( 732 )  KOCH's Torma Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 541 )  PUSZTA TÜZE

 ( 511 )   30    Fűszerek, fűszerkészítmények, ételízesítők és készítményei, szószok.

 ( 111 )  235.427

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00376
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 ( 220 )  2021.02.03.

 ( 732 )  Johnson & Johnson, New Brunswick (US)

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

 ( 541 )  ACTIFED

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  235.428

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00377

 ( 220 )  2021.02.03.

 ( 732 )  Kenyeres Zoltán, Baja (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Vákuum csomagolt és fagyasztott friss 100% szürke marhahús; csomagolt szalámi és füstölt, érlelt hús

 termékek; 100% szürke marha hamburger és frissen készült hústermékek.

 35    Vákuum csomagolt és fagyasztott friss 100% szürke marhahús; csomagolt szalámi és füstölt, érlelt hús

termékek kiskereskedelme és nagykereskedelme; 100% szürke marha hamburger és frissen készült hústermékek

 STREET FOOD kocsikról értékesítve franchise rendszerben.

 ( 111 )  235.429

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00534

 ( 220 )  2021.02.10.

 ( 732 )  Magyar Építő Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  MAGYAR ÉPÍTŐ - ÉRTÉKET TEREMTÜNK

 ( 511 )  37    Ácsmunkák; állványozás; árvízvédelmi rendszerek telepítése és javítása; aszfaltozás; betörésvédelmi

riasztórendszerek felszerelése és javítása; buldózerek kölcsönzése; csiszolás (1); csiszolás habkővel; csővezetékek

építése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; elektromos berendezések üzembe helyezése és

javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; építés; építési tanácsadó szolgáltatások (1); építési tanácsadó

szolgáltatások (2); építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari felszerelések kölcsönzése; épületbontás; épületek

[belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés;

exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; felvonók felszerelése és javítása; fűtőberendezések üzembe helyezése és

javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gyárépítés; jelzések, cégtáblák festése vagy javítása;

kábelfektetési szolgáltatások; kazánok tisztítása és javítása; kikötőépítés; kőműves munkák (1); kőműves munkák

(2); közművek bevezetése építési területeken; külső és belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések

telepítése és javítása; műtárgyak restaurálása; nyílászárók beszerelése; öntözőberendezések üzembe helyezése és

javítása; raktárak építése és javítása; számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás];

tapétázás; telefonok üzembe helyezése és javítása; tetőfedő munkák; tűzriasztók felszerelése és javítása;

útburkolás; vakolás [vakolási munkák]; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások;

 víz alatti építkezés; víz alatti javítások; vízvezeték-szerelés.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás;

dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; építési tervkészítés;

építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok

átalakítása elektronikus médiába; földmérés; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; minőségellenőrzés;
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műszaki tervtanulmányok készítése; népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése;

számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete

jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek

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

számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; szerver hosting, szerver

 bérlés; szoftverek frissítése; szoftver-karbantartás; szoftvertelepítés.

 ( 111 )  235.430

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 20 03725

 ( 220 )  2020.12.04.

 ( 732 )  HILLTOP Neszmély Zrt., Neszmély (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Hilltop aromakör

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  235.431

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00040

 ( 220 )  2021.01.07.

 ( 732 ) Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

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

 ( 111 )  235.432

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 01183

 ( 220 )  2021.03.19.

 ( 732 )  Jahn Péter, Budapest (HU)

 Petre Veronika Júlia, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

vásárlási megrendelések ügyintézése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom

optimalizálása; eladási propaganda mások számára; marketing; reklámozás; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek előállítása; telemarketing szolgáltatások;

 üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
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 41    Szakmai képzés; oktatás és tanítás; akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása;

coaching (tréning); egészségvédő klubok szolgáltatásai; gyakorlati képzések (szemléltetés); iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); know-how átadása (képzés); kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási

információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és

levezetése; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; szemináriumok rendezése és

 vezetése.

 45    Érzelmi támogató szolgáltatások családok részére; gyásztanácsadás; dúla szolgáltatások; lelki tanácsadás;

látnoki szolgáltatások; spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás; spirituális irányítás; partnerkereséssel

 kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  235.433

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00216

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  Petrics Bernadett, Üllő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    3D nyomtatás.

 ( 111 )  235.434

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00220

 ( 220 )  2021.01.22.

 ( 732 )  WR HOME Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  WR HOME

 ( 511 )   36    Ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés.

 ( 111 )  235.435

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00026

 ( 220 )  2021.01.05.

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

 ( 740 )  Dr. Buda Álmos Botond, Budapest

 ( 541 )  Konzolok Szervize

 ( 511 ) 9    Játékszoftverek; információtechnológia és audiovizuális berendezések; multimédia berendezések és

 műszerek; számítógépek és számítógépes hardverek.

 28    Folyadékkristályos kijelzővel rendelkező elektronikus szórakoztató berendezések; játékkonzolok;

 játékvezérlők számítógépekhez.

 35    Informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi

szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel

kapcsolatban; hűség- és ösztönző programok működtetése; weboldalakon biztosított felületek termékek és

szolgáltatások reklámozására; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok online terjesztése;

 kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése.

 ( 111 )  235.436
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 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 20 04006

 ( 220 )  2020.12.31.

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

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

  

( 546 )

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

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

 tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

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

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

 ( 111 )  235.438

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 20 04007

 ( 220 )  2020.12.31.

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

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

  ( 546 )

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

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

 tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

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

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

 ( 111 )  235.439

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00382

 ( 220 )  2021.02.03.

 ( 732 )  Budapest Bank Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 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.

 ( 111 )  235.440

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 20 04008

 ( 220 )  2020.12.31.

 ( 732 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)
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 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

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

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

 ( 111 )  235.442

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00384

 ( 220 )  2021.02.03.

 ( 732 )  Capsys Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Selmeczi Gábor, Budapest

  

( 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.

 ( 111 )  235.444

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00385

 ( 220 )  2021.02.03.

 ( 732 )  Bátor Tábor Alapítvány 80%, Budapest (HU)

 Bátor Tábor Kft. 10%, Budapest (HU)

 BÁTOR TÁBOR-ÉRT Kft. 10%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzgyűjtés és szponzorálás; pénzügyi támogatás és szponzorálás; jótékonysági célú gyűjtések szervezése;

gyűjtések szervezése; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények szervezése; jótékonysági adománygyűjtési

tevékenységek szervezése; jótékonysági célú gyűjtésekkel kapcsolatos tájékoztatás; ingatlantulajdon-kezelés;

 ingatlanok bérbeadása; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; sajátos

igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások;

táboroztatás; tornatanítás; mentorálás; oktatás biztosítása; szabadidős táborok; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; sport- és szabadidős tevékenységek;

 csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése.

 43    Vendéglátás; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése];

szállásfoglalás; ideiglenes szállásfoglalás; időszakos szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és

foglalási szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; vendéglátási

 szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  235.445

 ( 151 )  2021.09.03.

 ( 210 )  M 21 00532

 ( 220 )  2021.02.10.

 ( 732 )  ioptic Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Divatszemüvegek; fém és műanyag kombinációjából készült szemüvegkeretek; fémből készült

szemüvegkeretek; gleccserszemüvegek; keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; korrekciós lencsék

[optika]; látásjavító szemüvegek; műanyagból készült szemüvegkeretek; napszemüvegek; nyers lencsék

látáskorrekcióhoz; nyers szemüveglencsék; orrtámaszok napszemüvegekhez; orrtámaszok szemüvegekhez;

pótlencsék szemüvegekhez; receptre felírt napszemüvegek; szárak napszemüvegekhez; szemészeti üveglencsék;

szemüvegalkatrészek; szemüvegtasakok; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; szemüvegkeretek

 fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; szilikon orrpárnák szemüvegekhez; színezett kontaktlencsék.

 ( 111 )  235.446

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00539

 ( 220 )  2021.02.10.

 ( 732 )  Solymosi-Papp Anett Judit, Budapest (HU)

 Papp László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Veronika Mária, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  5    Légtisztító készítmények.

 6    Fém csővezetékek szellőző és légkondicionáló berendezésekhez.

7    Légkondenzátorok [kompresszorok]; légkondenzátorok; légtelenítők, légelszívók tápvízhez; szivattyúk

 fűtőberendezésekhez.

 9    Klímaszabályozó digitális termosztátok; távirányító készülékek.

 11    Folyadékhűtő berendezések; hőszivattyúk, hőpumpák; hűtőberendezés; hűtőberendezések; hűtőhelyiségek,

hűtőkamrák; hűtőkészülékek és berendezések; légfertőtlenítők; léghevítő készülékek, berendezések; léghűtő

berendezések; légkondicionáló berendezések; légkondicionálók; légkondicionáló ventilátorok; légszárítók;

légszűrő berendezések; légtisztító készülékek és gépek; levegő szagtalanító készülékek; szellőző

[légkondicionáló] berendezések; szűrők légkondicionálókhoz; ventilátorok [légkondicionáló berendezések

 részei].

  19    Csövek nem fémből, szellőztető és légkondicionáló berendezésekhez.

  22    Léggát/légfüggöny.

  37    Légkondicionáló berendezések telepítése és javítása.

  40    Légkondicionáló berendezések kölcsönzése.

 ( 111 )  235.447

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00540

 ( 220 )  2021.02.10.

 ( 732 )  Balogh Diána, Piliscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök; gyöngyök [ékszerek]; ékszerek

gyöngyök formájában; egyedi ékszerek; egyedi tervezésű ékszerek; ékszerek, beleértve az ékszerutánzatokat és a

műanyag ékszereket; gyöngy ékszerek; gyűrűk [ékszerek]; gyűrűk mint ékszerek; medálok [ékszerek]; női

ékszerek; nyakláncok [ékszerek]; díszköveket tartalmazó ékszerek; ékszerek nem nemesfémből; ékszerek

személyes használatra; gyöngyöt tartalmazó ékszerek; karkötők [ékszerek]; karperecek, karkötők [ékszerek];

karkötők, szíjak órákhoz; karóra szíjak; szíjak órákhoz; fülbevalók; cabochonok; brossok [ékszerek]; brossok,

 kitűzők [ékszerek].

 ( 111 )  235.448

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00541

 ( 220 )  2021.02.10.

 ( 732 )  Maczkó Sándor Róbert, Villány (HU)

 ( 740 )  Dr. Andrási Ádám, Kiskunfélegyháza

  

( 546 )
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 ( 511 )  25    Dzsekik; esőruhák; felsőruházat; ingek; pólók; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; ruházati cikkek;

 sálak; sapka ellenzők; sapkák; trikók; vállkendők, nagykendők; zoknik.

 32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes

koktélok; alkoholmentes teaízű italok; ásványvíz [italok]; energiaitalok; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

alkoholmentes; limonádék; mustok; szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz;

 üdítőitalok.

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

alkoholos gyomorkeserűk; alkoholos tojáslikőr; alkoholos zselék; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök

kivételével; ánizslikőr, anisette; aperitifek; borok; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; desztillált röviditalok;

előre kikevert szeszesitalok; feketeribizli likőr; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gyógynövény likőrök;

gyomorkeserű [bitter] italok; kávéalapú likőrök; koktélok; körtebor; krémlikőrök; likőrök; mentalikőr; mézsör;

nira [nádcukor alapú alkoholos ital]; rizspálinka; szaké; szaké helyettesítők; szeszes italok; tejszínt tartalmazó

 likőrök.

 ( 111 )  235.449

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00542

 ( 220 )  2021.02.10.

 ( 732 )  MedhUSA Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Diabetikus kenyér gyógyászati használatra; gyógyászati célokra kialakított diabetikus gyümölcsnektárok;

 gyógyászati célokra kialakított diabetikus gyümölcsléitalok.

 29    Szárított gyümölcs; szárított gyümölcsből készült termékek; tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; növényi

 tejszín [tejtermék-helyettesítő].

 30    Gabonapelyheket és szárított gyümölcsöket tartalmazó ételkeverékek; gluténmentes kenyér; gluténmentes

pékáruk; graham kekszek; aprósütemények, kekszek; kekszek [édes vagy sós]; gabonafélékből készült kekszek,

aprósütemények emberi fogyasztásra; liszt; lisztek; lisztkeverékek; diófélékből készült lisztek; gabona alapú

élelmiszerek emberi fogyasztásra; gabona alapú müzliszeletek; gabonapelyhek; gabonaszeletek; gyümölcsöt

tartalmazó gabonapelyhek; reggeli gabonafélék, zabkása, búzadara; magas protein tartalmú gabonaszeletek;

hajdina tészták; lisztből készült tészták; száraz tészták; teljes kiőrlésű metélt tészták; tésztakészítésre szolgáló

gabonafélék; természetes édesítőszerek; magvak, diófélék és szárított gyümölcsök keverékét tartalmazó

 rágcsálnivaló szeletek [édességek].

 ( 111 )  235.450

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00544

 ( 220 )  2021.02.11.

 ( 732 )  Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  235.451

 ( 151 )  2021.09.03.

 ( 210 )  M 21 00545

 ( 220 )  2021.02.11.

 ( 732 )  Kotányi Hungária Fűszerfeldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Táraság, Törökbálint (HU)

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

  

( 546 )

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

 30    Cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; fűszeres mártások; mustár.

  35    Reklámozás.

 ( 111 )  235.458

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 00686

 ( 220 )  2021.02.23.

 ( 732 )  Budapest Eszközfinanszírozó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Márta Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  235.459

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 01181

 ( 220 )  2021.03.19.

 ( 732 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Angéla, Budapest

 ( 541 )  LAJVER MESÉLŐ

 ( 511 )   33    Borok; alkoholos italok (sörök kivételével).

 35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból.

  43    Bárszolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 111 )  235.460

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 01175

 ( 220 )  2021.03.18.

 ( 732 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Angéla, Budapest

 ( 541 )  Lajver Color

 ( 511 )   33    Borok; alkoholos italok (sörök kivételével).
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 35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; áruk bemutatása kommunikációs médiában

 kiskereskedelmi célokból.

  43    Bárszolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 111 )  235.461

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 21 01017

 ( 220 )  2021.03.05.

 ( 732 )  PANZI-PET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Panzi Roby

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők házi kedvencek számára jutalomfalatkák formájában; táplálék-kiegészítők

haszonállat-eledelekhez; vitamin kiegészítők állatok számára; vitaminok állatok számára; vitaminos és ásványi

 élelmiszer-kiegészítők házi kedvencek számára.

 31    Jutalomfalatok állatoknak; macska jutalomfalatok; jutalomfalatok házikedvenceknek; kutya jutalomfalatok;

táplálékok és takarmányok állatoknak; állati takarmány készítmények; állati takarmány; ehető rágcsálnivalók

kutyáknak; édes kekszek állati fogyasztásra; gabonakészítmények mint állateledelek; kutyaeledel konzervek;

kutyaeledelek; kutyaitalok; növényi eredetű állati takarmányok; rágócsont kutyáknak; tápkészítmények

 kutyáknak.

 ( 111 )  235.463

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 19 00713

 ( 220 )  2019.03.06.

 ( 732 )  Online Comparison Shopping Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ÁRUKERESŐ.HU

 ( 511 )  35    A közönségnek ajánlott áru jellemzőivel, minőségével és árával kapcsolatos információk előkészítése,

összeállítása és terjesztése; a közönségnek ajánlott áru jellemzőivel, minőségével és árával kapcsolatos

információ összeállítása, valamint tanácsadás biztosítása; reklám; marketing és promóciós szolgáltatások,

valamint a vonatkozó információk biztosítása; piackutatási szolgáltatások; online piac biztosítása az áruk

 adásvételére; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatók előkészítése, reklámozása és megtartása.

 ( 111 )  235.464

 ( 151 )  2021.09.02.

 ( 210 )  M 20 00883

 ( 220 )  2020.03.25.

 ( 732 )  Szalczer Szilvia 50%, Zalaegerszeg (HU)

 Csepi Dusán Gábor 50%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Movo

 ( 511 )  44    Gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; lökéshullám-terápia; fizioterápia, fizikoterápia;

fizioterápiás szolgáltatások; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; fizikai rehabilitáció; fizikai

rehabilitációs szolgáltatások biztosítása; rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása; egészségügyi

szolgáltatások az emberi test állapotának felméréséhez; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotainak

kezelésére; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; terápiás masszázzsal kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások;

 masszázs; masszázs szolgáltatások.

 ( 111 )  235.465
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 ( 151 )  2021.09.03.

 ( 210 )  M 21 00753

 ( 220 )  2021.02.25.

 ( 732 )  Fizio Medical Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szentiványi Rita, Kazincbarcika

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; elektroterápiás szolgáltatások fizikoterápiához;

fizikoterápia; fizikoterápiás szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fizikai rehabilitáció; fizikai rehabilitációs

 szolgáltatások biztosítása; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása.

 ( 111 )  235.466

 ( 151 )  2021.09.03.

 ( 210 )  M 21 01077

 ( 220 )  2021.03.10.

 ( 732 )  Equital Kft., Nemesvita (HU)

 ( 541 )  Matild Country Hotel

 ( 511 )  43    Átmeneti szállások kiadása; bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; idegenforgalmi szálláshelyek

foglalása; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes szállás biztosítása; ideiglenes szállás foglalása

nyaralókban; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes szállásadás; ideiglenes szállásadó

szolgáltatások; ideiglenes szállásbiztosítás üdülő apartmanokban; ideiglenes szállásbiztosítás nyaralókban;

ideiglenes szállásbiztosítás; ideiglenes szállásfoglalás; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára;

szálláskiadás nyaraláshoz; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásadási szolgáltatások üdülőkben,

üdülőkomplexumokban; szállás biztosítása szállodákban és motelekben; ideiglenes szállások bérbeadása

nyaralókban és apartmanokban; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; szállásügynökségek [szállodák,

panziók]; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése;

turista farmok által biztosított ideiglenes szállások; üdülési szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek

bérbeadása; üdülési szálláshelyek biztosítása; üdülőhelyi szállások; turistatáborokkal, kempingekkel kapcsolatos

szolgáltatások [szállásadás]; üdülőtáborok által biztosított ideiglenes szálláshelyek; üdülőtáborok szolgáltatásai

[szállásadás]; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; vendéglátás; vállalati vendéglátás (étel és ital

szolgáltatása); vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];

 vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  235.467

 ( 151 )  2021.09.03.

 ( 210 )  M 21 00589

 ( 220 )  2021.02.15.

 ( 732 )  ELO, Croix, (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Használt cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások az alábbi termékek tekintetében: textil és

kiegészítők, kultúra és szabadidő, vászon, étkészlet, bor, gyermekgondozási cikkek (apró kiegészítők kivételével),

 játékok, sportkiegészítők, ékszerek, elektronikai és multimédia eszközök.
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 ( 111 )  235.468

 ( 151 )  2021.09.03.

 ( 210 )  M 21 00379

 ( 220 )  2021.02.03.

 ( 732 )  Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, Sopron (HU)

 ( 740 )  Fleckné dr. Fekete Judit, Sopron

  

( 546 )

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

 ( 111 )  235.476

 ( 151 )  2021.09.07.

 ( 210 )  M 21 01513

 ( 220 )  2021.04.13.

 ( 732 )  Kreinbacher József Péter, Vaskeresztes (HU)

 ( 740 )  Dr. Galamb András, Budapest

 ( 541 )  Illúzió Bár

 ( 511 )  43    Alkoholos italok felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; borbárok;

borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára;

elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek;

elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői

fogadások rendezése [étel és ital]; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel előkészítés; étel- és

italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; ételek és italok

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

és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; bisztró [büfé] szolgáltatások; bankett szolgáltatások; bankettek

szervezése; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és

bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi

vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások;

ételkészítés; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; kávéház; kávéházi

szolgáltatás; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; pub

szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási

 szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; szolgáltatások italok biztosításához; szolgáltatások ételek biztosításához.

 ( 111 )  235.477

 ( 151 )  2021.09.07.

 ( 210 )  M 21 01185

 ( 220 )  2021.03.19.

 ( 732 )  Bálint Gáspár, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Faszén brikettek (tadon); faszén grillezéshez; darabos faszén; faszéngyújtó folyadék.

 ( 111 )  235.480

 ( 151 )  2021.09.07.
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 ( 210 )  M 21 01176

 ( 220 )  2021.03.18.

 ( 732 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Angéla, Budapest

 ( 541 )  Lajver Secret

 ( 511 )   33    Borok; alkoholos italok (sörök kivételével).

 35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból.

  43    Bárszolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 111 )  235.481

 ( 151 )  2021.09.07.

 ( 210 )  M 21 01178

 ( 220 )  2021.03.18.

 ( 732 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Angéla, Budapest

 ( 541 )  Lajver Dome

 ( 511 )   33    Borok; alkoholos italok (sörök kivételével).

 35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

  43    Bárszolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 111 )  235.482

 ( 151 )  2021.09.07.

 ( 210 )  M 21 01179

 ( 220 )  2021.03.19.

 ( 732 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Angéla, Budapest

 ( 541 )  LAJVER

 ( 511 )   33    Borok; alkoholos italok (sörök kivételével).

 35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból.

  43    Bárszolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 111 )  235.484

 ( 151 )  2021.09.07.

 ( 210 )  M 21 00688

 ( 220 )  2021.02.23.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )   29    Hús; baromfihús.

 ( 111 )  235.485

 ( 151 )  2021.09.07.

 ( 210 )  M 21 00687

 ( 220 )  2021.02.23.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  SÁGA FINI MINI DINOSZAURUSZ

 ( 511 )   29    Hús; baromfihús.

 ( 111 )  235.486

 ( 151 )  2021.09.07.

 ( 210 )  M 21 01012

 ( 220 )  2021.03.05.

 ( 732 )  dr. Domschitz Mátyás, Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Andrea, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.

 ( 111 )  235.487

 ( 151 )  2021.09.07.

 ( 210 )  M 21 00684

 ( 220 )  2021.02.23.

 ( 732 )  Szabó Márton, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Faludiné Dr. Simonffy Ildikó, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Címkézők [gépek]; csomagológépek (1); elektromechanikus élelmiszergyártó gépek; elektromos

hegesztőkészülékek (1); esztergák; ipari robotok; konvejorok; szállítószalagok; mezőgazdasági eszközök, nem

kézzel működtetett; mezőgazdasági gépek; talajművelő gépek mezőgazdasági használatra; töltőgépek; motorok (a

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

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

 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.

 ( 111 )  235.488

 ( 151 )  2021.09.07.

 ( 210 )  M 21 01186
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 ( 220 )  2021.03.19.

 ( 732 )  AZÚR DROGÉRIA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, 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.

 ( 111 )  235.489

 ( 151 )  2021.09.07.

 ( 210 )  M 21 00677

 ( 220 )  2021.02.22.

 ( 732 )  Kolly Fitness Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  235.490

 ( 151 )  2021.09.07.

 ( 210 )  M 21 00685

 ( 220 )  2021.02.23.

 ( 732 )  Budapest Bank Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  235.491

 ( 151 )  2021.09.07.

 ( 210 )  M 21 00690

 ( 220 )  2021.02.23.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús; baromfihús.

 ( 111 )  235.492

 ( 151 )  2021.09.07.

 ( 210 )  M 21 01171

 ( 220 )  2021.03.17.

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

 ( 740 )  D&G Dobos Gerlai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  App&Tank

 ( 511 )  9    Számítógépes programok [letölthető szoftverek].

 ( 111 )  235.493
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 ( 151 )  2021.09.08.

 ( 210 )  M 21 01180

 ( 220 )  2021.03.19.

 ( 732 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Angéla, Budapest

 ( 541 )  LAJVER PIKNIK

 ( 511 )   33    Borok; alkoholos italok (sörök kivételével).

 35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból.

  43    Bárszolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 111 )  235.494

 ( 151 )  2021.09.07.

 ( 210 )  M 21 01177

 ( 220 )  2021.03.18.

 ( 732 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Angéla, Budapest

 ( 541 )  Lajver Virtus

 ( 511 )   33    Borok; alkoholos italok (sörök kivételével).

 35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból.

  43    Bárszolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 111 )  235.495

 ( 151 )  2021.09.07.

 ( 210 )  M 21 00844

 ( 220 )  2021.03.04.

 ( 732 )  Cool4U Kft., Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 berendezések.

 ( 111 )  235.496

 ( 151 )  2021.09.07.

 ( 210 )  M 21 01187

 ( 220 )  2021.03.19.

 ( 732 )  AZÚR DROGÉRIA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, 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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 ( 111 )  235.497

 ( 151 )  2021.09.07.

 ( 210 )  M 21 01173

 ( 220 )  2021.03.18.

 ( 732 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Angéla, Budapest

 ( 541 )  Lajver Sound

 ( 511 )   33    Borok; alkoholos italok (sörök kivételével).

 35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból.

  43    Bárszolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 111 )  235.498

 ( 151 )  2021.09.07.

 ( 210 )  M 21 01174

 ( 220 )  2021.03.18.

 ( 732 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Angéla, Budapest

 ( 541 )  Lajver Signum

 ( 511 )   33    Borok; alkoholos italok (sörök kivételével).

 35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból.

  43    Bárszolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

A rovat 384 darab közlést tartalmaz. 
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