
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 20 01536

 ( 220 ) 2020.06.02.

 ( 731 )  Matyi Alexandra, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) #suliLOVE

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

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

 kivételével; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 20 01537

 ( 220 ) 2020.06.02.

 ( 731 )  Matyi Alexandra, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 kivételével; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 20 03804

 ( 220 ) 2020.12.10.

 ( 731 )  UltraGreen Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

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

 csiszolószerek.

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

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

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 03974

 ( 220 ) 2020.12.24.

 ( 731 )  Székelyné Schád Magdolna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek; coaching; egészségvédő klubok szolgáltatásai;

elektronikus könyvek és folyóiratok kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése, lebonyolítása; élő előadások

bemutatása; gyakorlati képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások (szórakoztatás, oktatás); könyvkiadás; oktatás;

oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhető publikációk; oktatási és képzési szolgáltatások

 (meditációs gyakorlatok tanítása, meditációs képzés, tréning).

 44    Színterápiás, jelgyógyászati szolgáltatás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok

részére; terápiás szolgáltatások; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; távgyógyászati szolgáltatás; meditációs

 szolgáltatás.

 ( 210 ) M 21 00130

 ( 220 ) 2021.01.15.

 ( 731 )  Ébresztőszolgálat Kft., Szentes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé; kávés tasakok; koffeinmentes kávék; őrölt kávé; pörkölt kávébab; szemes kávék.

  40    Kávé pörkölése és feldolgozása.

 ( 210 ) M 21 00444

 ( 220 ) 2021.02.08.

 ( 731 )  JAN-KER 2001 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Faludiné Dr. Simonffy Ildikó, Szeged

 ( 541 ) Szputnyik Vodka

 ( 511 )   33    Vodkák.

 ( 210 ) M 21 00445

 ( 220 ) 2021.02.08.

 ( 731 )  JAN-KER 2001 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Faludiné Dr. Simonffy Ildikó, Szeged

 ( 541 ) Szputnyik Vodka ízű szeszes ital

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.
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 ( 210 ) M 21 00627

 ( 220 ) 2021.02.17.

 ( 731 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) IPMall

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; elektronikus

kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; elektronikus kereskedelem

népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; ipari

vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetési szolgáltatások az elektronikus

kereskedelemmel kapcsolatban; digitális marketing; műszaki és szellemi tulajdonhoz kapcsolódó import-export

ügynökségek; szellemi tulajdonvédelemhez kapcsolódó külkereskedelmi szolgáltatások; internetes marketing;

marketing; kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és lebonyolítása távközlési

rendszerek útján; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása;

 kereskedelmi promóciós szolgáltatások.

 45    Ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése; iparjogvédelmi

tevékenység; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások a szabadalmak és szabadalmi bejelentések

terén; internet alapú partnerkereső szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése; jogi dokumentumok elkészítése;

jogi szolgáltatások; ipari tulajdonjogok licenszelése; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi

szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; technológia licenszelése; szabadalmak kezelése, ügyintézése;

partnerkereséssel kapcsolatos szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás

 céljából; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 210 ) M 21 01109

 ( 220 ) 2021.03.11.

 ( 731 )  Attalus Security Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 541 ) ATTALUS

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; betörés

elleni és riasztórendszerek felügyelete; éjjeliőr-szolgáltatások; ellopott vagyontárgyak felkutatása; fizikai

biztonsági tanácsadás; gyárak biztonsági célú vizsgálata; közbenjárás; lakásfelügyelet, házfelügyelet;

magánnyomozói szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; őrszolgálatok; őrző-védő

szolgáltatások; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; széfek bérbeadása;

szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; szellemi tulajdon licenszelése; személyi

 testőrszolgálat; szerzői jogok kezelése; politikai összejövetelek szervezése.

 ( 210 ) M 21 01219

 ( 220 ) 2021.03.23.

 ( 731 )  Natur Tanya Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. B. Horváth Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Natur Tanya Hepa Detox

 ( 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; fertőtlenítőszerek.

 ( 210 ) M 21 01404

 ( 220 ) 2021.04.01.

 ( 731 )  Sári Ferenc 52%, Mezőkovácsháza (HU)

 Kovács Péter 22%, Budapest (HU)

 Gonda Attila 10%, Szeged (HU)
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 Huszár Péter 10%, East Grinstead (GB)

 Ján Zoltán 5%, Siófok (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EXOLINE

 ( 511 ) 1    Cement adalékanyagok habarcs és beton vízzáróságának és tűzállóságának fokozására; ipari vegyi termékek

olajtalanításhoz; olajmegkötő- és szűrőanyagok vegyi, ásványi anyagokból, nyers műanyagból, ásványi rostos és

üvegszálas anyagok olajfelszíváshoz; adalékanyag olaj elválasztáshoz, olaj szeparáláshoz; adalékanyag olaj

 megkötéséhez.

 19    Nem fém építőanyagok; fokozottan vízzáró és tűzálló habarcs és beton építőanyagok; pára és vízzáró

adalékanyag; adalékanyag vakolathoz; adalékanyag betonhoz; adalékanyag habarcshoz; adalékanyag

csemperagaszóhoz; adalékanyag gipszhez; adalékanyag egyéb cementalapú termékhez; adalékanyag

víztaszításhoz; adalékanyag vízzáráshoz; adalékanyag falszárításhoz; adalékanyag kötésgyorsításhoz;

adalékanyag képlékenyítéshez; adalékanyag páraáteresztéshez; lúg és salétromálló adalékanyag; vízzáró adalék

betonelem gyártáshoz; vízzáró adalék térkőhöz; vízzáró adalék födémekhez; vízzáró adalék medencékéhez,

víztárolókhoz; vízzáró adalék műemlékekéhez; vízzáró adalék épületekhez (tégla, beton, vályogtégla, vegyes

 falazat).

 21    Ásványi rostos és üvegszálas anyagok, amennyiben a 21. osztályba tartoznak; ásványi rostos és üvegszálas

kígyók és szőnyegek és hasonló térbeli alakzatok folyékony anyagok vagy folyékony gázok átmeneti

megkötéséhez, termékek olajtalanításához, mégpedig lényegében ásványi rostból vagy üvegszálból álló kendők,

 szőnyegek, párnák, kígyók és korlátok.

 37    Építmények vízzáróságának és tűzállóságának fokozására szolgáló építési, karbantartási és felújítási

 munkák; olajeltávolítási szolgáltatások olajtalanító felszerelések biztosítása, alkalmazása és használata által.

 ( 210 ) M 21 01405

 ( 220 ) 2021.04.01.

 ( 731 )  Sári Ferenc 52.5%, Mezőkovácsháza (HU)

 Kovács Péter 22.5%, Budapest (HU)

 Gonda Attila 10%, Szeged (HU)

 Huszár Péter 10%, East Grinstead (GB)

 Ján Zoltán 5%, Siófok (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Cement adalékanyagok habarcs és beton vízzáróságának és tűzállóságának fokozására; ipari vegyi termékek

olajtalanításhoz; olajmegkötő- és szűrőanyagok vegyi, ásványi anyagokból, nyers műanyagból, ásványi rostos és

üvegszálas anyagok olajfelszíváshoz; adalékanyag olaj elválasztáshoz, olaj szeparáláshoz; adalékanyag olaj

 megkötéséhez.

 19    Nem fém építőanyagok; fokozottan vízzáró és tűzálló habarcs és beton építőanyagok; pára és vízzáró

adalékanyag; adalékanyag vakolathoz; adalékanyag betonhoz; adalékanyag habarcshoz; adalékanyag

csemperagasztóhoz; adalékanyag gipszhez; adalékanyag egyéb cementalapú termékhez; adalékanyag

víztaszításhoz; adalékanyag vízzáráshoz; adalékanyag falszárításhoz; adalékanyag kötésgyorsításhoz;

adalékanyag képlékenyítéshez; adalékanyag páraáteresztéshez; lúg és salétromálló adalékanyag; vízzáró adalék

betonelem gyártáshoz; vízzáró adalék térkőhöz; vízzáró adalék födémekhez; vízzáró adalék medencékéhez,

víztárolókhoz; vízzáró adalék műemlékekéhez; vízzáró adalék épületekhez (tégla, beton, vályogtégla, vegyes

 falazat).

 21    Ásványi rostos és üvegszálas anyagok, amennyiben a 21. osztályba tartoznak; ásványi rostos és üvegszálas

kígyók és szőnyegek és hasonló térbeli alakzatok folyékony anyagok vagy folyékony gázok átmeneti

megkötéséhez, termékek olajtalanításához, mégpedig lényegében ásványi rostból vagy üvegszálból álló kendők,
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 szőnyegek, párnák, kígyók és korlátok.

 37    Építmények vízzáróságának és tűzállóságának fokozására szolgáló építési, karbantartási és felújítási

 munkák; olajeltávolítási szolgáltatások olajtalanító felszerelések biztosítása, alkalmazása és használata által.

 ( 210 ) M 21 01406

 ( 220 ) 2021.04.01.

 ( 731 )  Gonda Attila 10%, Szeged (HU)

 Ján Zoltán 5%, Siófok (HU)

 Sári Ferenc 52.5%, Mezőkovácsháza (HU)

 Huszár Péter 10%, East Grinstead (GB)

 Kovács Péter 22%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EXOLINE AQUA STOP

 ( 511 )  1    Cement adalékanyagok habarcs és beton vízzáróságának és tűzállóságának fokozására.

 19    Nem fém építőanyagok; fokozottan vízzáró és tűzálló habarcs és beton építőanyagok; pára és vízzáró

adalékanyag; adalékanyag vakolathoz; adalékanyag betonhoz; adalékanyag habarcshoz; adalékanyag

csemperagasztóhoz; adalékanyag gipszhez; adalékanyag egyéb cementalapú termékhez; adalékanyag

víztaszításhoz; adalékanyag vízzáráshoz; adalékanyag falszárításhoz; adalékanyag kötésgyorsításhoz;

adalékanyag képlékenyítéshez; adalékanyag páraáteresztéshez; lúg és salétromálló adalékanyag; vízzáró adalék

betonelem gyártáshoz; vízzáró adalék térkőhöz; vízzáró adalék födémekhez; vízzáró adalék medencékéhez,

víztárolókhoz; vízzáró adalék műemlékekéhez; vízzáró adalék épületekhez (tégla, beton, vályogtégla, vegyes

 falazat).

 37    Építmények vízzáróságának és tűzállóságának fokozására szolgáló építési, karbantartási és felújítási

 munkák.

 ( 210 ) M 21 01407

 ( 220 ) 2021.04.01.

 ( 731 )  Sári Ferenc 52%, Mezőkovácsháza (HU)

 Kovács Péter 22%, Budapest (HU)

 Gonda Attila 10%, Szeged (HU)

 Huszár Péter 10%, East Grinstead (GB)

 Ján Zoltán 5%, Siófok (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EXOLINE OIL STOP

 ( 511 ) 1    Ipari vegyi termékek olajtalanításhoz; olajmegkötő- és szűrőanyagok vegyi, ásványi anyagokból, nyers

műanyagból; ásványi rostos és üvegszálas anyagok olajfelszíváshoz; adalékanyag olaj elválasztáshoz, olaj

 szeparáláshoz; adalékanyag olaj megkötéséhez.

 21    Ásványi rostos és üvegszálas anyagok, amennyiben a 21. osztályba tartoznak; ásványi rostos és üvegszálas

kígyók és szőnyegek és hasonló térbeli alakzatok folyékony anyagok vagy folyékony gázok átmeneti

megkötéséhez, termékek olajtalanításához, mégpedig lényegében ásványi rostból vagy üvegszálból álló kendők,

 szőnyegek, párnák, kígyók és korlátok.

  37    Olajeltávolítási szolgáltatások; olajtalanító felszerelések biztosítása, alkalmazása és használata által.

 41    Szak- és továbbképzés, valamint oktatás személyzet számára olajtalanításhoz; személyzet oktatása

 olajtalanításra.

  42    Műszaki tanácsadás.

 ( 210 ) M 21 01424

 ( 220 ) 2021.04.06.

 ( 731 )  Z-Aqua Bt., Miskolc (HU)
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 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Csővezetékek, vízvezetékek szervizelése; vízvezeték-rendszerek beszerelése; vízvezeték rendszerek

tisztítása; vízvezeték-szerelés; vízvezetékek bekötése, karbantartása, javítása; vízvezetékek beszerelése;

vízvezetékek beszerelésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vízvezetékek beszerelésével kapcsolatos

tanácsadói szolgáltatások; vízvezetékek eldugulásának megakadályozásával kapcsolatos tanácsadás; vízvezetékek

javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vízvezetékek javításával kapcsolatos tanácsadói

szolgáltatások; vízvezetékek karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vízvezetékek karbantartása;

 vízvezetékek karbantartásával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; lefolyó dugulás elhárítása.

 ( 210 ) M 21 01439

 ( 220 ) 2021.04.06.

 ( 731 )  Hankook Tire & Technology Co., Ltd., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Gumiabroncs javítása; gépjárművek karbantartása, javítása; gumiabroncsok [újra] futózása; javítás

gumiabroncsok vulkanizálásához; gépjárműmosás; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás];

zajcsökkentő kezelés járművek számára; járműfényezés; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása;

 járművek karbantartásával kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 21 01441

 ( 220 ) 2021.04.06.

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

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  37    Gumiabroncs javítása; gépjárművek karbantartása, javítása; gumiabroncsok [újra] futózása; javítás

gumiabroncsok vulkanizálásához; gépjárműmosás; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás];

zajcsökkentő kezelés járművek számára; járműfényezés; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása;

 járművek karbantartásával kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 21 01547

 ( 220 ) 2021.04.15.

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

 ( 740 )  Somogyi Gergő, Budapest

 ( 541 ) MindGym

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 01689

 ( 220 ) 2021.04.23.
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 ( 731 )  JANKOVITS ENGINEERING Ipari és Kereskedelmi Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó T. Attila, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Emelő készülékek; emelőberendezések; emelőgépek; emelőszerkezetek [gépek]; fémmegmunkálógépek;

forgattyúk [géprészek]; forgattyús tengelyek, főtengelyek; fúrógépek; fűrészgépek; hajlítógépek; hidraulikus

motorok; hidraulikus vezérlések gépekhez és motorokhoz; horonymaró gépek; hulladéktömörítőgépek; ipari

manipulátorok [gépek]; konvejorok [gépek]; köszörűgépek; marógépek; öntödei gépek; pneumatikus vezérlések

gépekhez és motorokhoz; sajtoló-, formázógépek; simítóprések, bevezetőprések; vágó-,sorjázógépek; vágógépek;

vezérlések gépekhez; vezérlőszerkezetek gépekhez vagy motorokhoz; zúzógépek,aprítógépek ipari használatra;

zúzógépek, aprítógépek, törőgépek; motorok (szárazföldi járműmotorokkivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével);mezőgazdasági szerszámok, kézi

szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták; motorok (szárazföldi járműmotorok kivételével);

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

 szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

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.

 ( 210 ) M 21 01728

 ( 220 ) 2021.04.28.

 ( 731 )  Tee Turtle, LLC, Missouri (US)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 ) BOLDOG KICSI DINÓK

 ( 511 )   28    Kártyajátékok.

 ( 210 ) M 21 01759

 ( 220 ) 2021.04.30.

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

reklámszolgáltatások; audiovizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti

promóciós szolgáltatások; blogger-elérési szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban;

célzott marketing; digitális marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális

reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketing

szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó

népszerűsítő szolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási, értékesítési promóciók;
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elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; elektronikus kommunikációs

hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások;

eseménymarketing; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; harmadik

személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik

személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán;

hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és

elhelyezése; hirdetések vagy reklámok gyártás utáni szerkesztési szolgáltatásai; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési

felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési

szolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos

adatok terjesztése; honlapforgalom optimalizálása; interneten használható reklámok összeállítása; interneten

keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes

marketing; internetes reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi

promóciós szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek készítése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás

céljából; könyvekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; marketing információk; népszerű- és szaksajtóban

történő hirdetés, reklámozás; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra;

nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online reklám- és marketing szolgáltatások; online reklámozás; Pay Per Click (PPC)

hirdetés; partnerprogram-marketing; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; online

reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; pénzügyi marketing; politikai hirdetési

szolgáltatások; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális felvételek kiadása; promóciós és

reklámozási szolgáltatások; marketing szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; promóciós

marketing; promóciós kampányok kidolgozása; promóciós szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós

anyagok terjesztése; reklám és marketing; reklám és marketing szolgáltatások; reklámanyagok készítése;

reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; reklámanyagok online

megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámszövegek írása; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

üzleti promóció; üzleti marketing szolgáltatások; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek

készítése reklámcélokra; árösszehasonlító szolgáltatások; elektronikus folyóiratokhoz kapcsolódó előfizetések

ügyintézése; előfizetések elektronikus folyóiratokra; értékesítési adminisztráció; értékesítési

menedzsment-szolgáltatások; internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; online

kiadványok előfizetésével kapcsolatos szolgáltatások; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos

szolgáltatások; újságelőfizetések; árubemutatás; audiovizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása

reklámcélokra; reklámanyagok online terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok és

kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; áruk és

szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; direkt marketingre vonatkozó konzultáció; marketing

segítségnyújtás; marketingtanácsadás; marketingtanácsadás és -szolgáltatások; promóciók szervezése

audiovizuális média használatával; reklám- és marketing konzultáció; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; sajtóreklámozási konzultáció; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és

 bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása.

 38    Távközlési szolgáltatások; adatátvitel és adatközvetítés; audio műsorszórás; audio adatok interneten

keresztül történő továbbítása; podcastok átvitele; podcasting szolgáltatások; adatátviteli szolgáltatások; adat-,

hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat valamint a számítógépes világhálón

folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása; adatfolyamos

(streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; digitális információ átvitele;

dokumentumok online kézbesítése globális számítógépes hálózaton keresztül; csevegő szobák, csevegő vonalak
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és internetes fórumok révén történő elektronikus kommunikáció; elektronikus online hálózathoz való hozzáférés

biztosítása információkereséshez; hang-, kép- és adatjelek továbbítása; információ közvetítéséhez kapcsolódó

számítógépes kommunikáció; információ továbbítása számítógéppel; internet kommunikációs szolgáltatások;

interneten keresztül történő adatátvitel; interneten keresztül történő információhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes fórumok biztosítása; kommunikáció online blogokon keresztül; kommunikáció globális számítógépes

hálózaton vagy interneten keresztül; online elektronikus hirdetőtáblák biztosítása üzenetek továbbításához

számítógép felhasználók között; online fórumok biztosítása számítógép felhasználók között történő

üzenetátvitelre; online fórumok biztosítása; online információtovábbítás; online kommunikációs szolgáltatások;

számítógépes kommunikációs szolgáltatások; számítógéppel támogatott kép-, adat- és üzenettovábbítás;

számítógéppel biztosított interaktív kommunikációs szolgáltatások; számítógépesített dokumentumok

továbbítása; video-on-demand szolgáltatások; vezeték nélküli adatátvitel az interneten keresztül; hozzáférés

biztosítása adathálózatokban található számítógépes programokhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

hozzáférés biztosítása online adatbázisokhoz; interneten keresztül történő adatokhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes platformokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes fórumokhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes felületekhez való felhasználói hozzáférés biztosítása; internetes portálokhoz való hozzáférés

biztosítása; internetes portálokhoz való felhasználói hozzáférés biztosítása; internetes webhelyekhez való

 hozzáférés biztosítása; online adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; adatbázisokból vagy az

internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; blogírási szolgáltatások; dokumentumok

kiadása; elbeszélések kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus

kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és

folyóiratok online megjelentetése; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése;

folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok és könyvek elektronikus online

közzététele; fényképek közzététele; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális

célokra; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; folyóiratok publikálása;

hírlevélkiadási szolgáltatások; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; hírlevelek kiadása; magazinok,

folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; nem letölthető általános témájú

magazinok online rendelkezésre bocsátása; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú

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

biztosítása, nem letölthetők; online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; online kiadói

szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése; podcastok létrehozása [írása]; riporteri szolgáltatások;

rendszeresen és nem rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek

kivételével; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegírás; újság kiadása ügyfelek számára

az interneten; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok kiadása; újságok megjelentetése; webes újságok

megjelentetése; nyereményjátékok működtetése; fényképszerkesztés; filmek és videofilmek gyártása; hang- és

videofelvételek készítése; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és képfelvételek készítése hang-

és képhordozókon; hang- és videofelvételek készítése; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában;

videofilmekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; videofilmgyártás; audio- és vizuális média biztosítása

 kommunikációs hálózatokon keresztül.

 ( 210 ) M 21 01801

 ( 220 ) 2021.05.05.

 ( 731 )  Magyarinda Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  18    Babahordozó hátizsák; babahordozó kendők, oldaltáskák; babahordozó kenguruk; babahordozók [erszények

 vagy kenguruk]; testen viselt babahordozók.

 ( 210 ) M 21 01802

 ( 220 ) 2021.05.05.

 ( 731 )  Trendidivat Fashion Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Laczkovszki Gergő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 21 01805

 ( 220 ) 2021.05.05.

 ( 731 )  Kolonics Károly, Somlóvásárhely (HU)

 ( 541 ) Juhfark Vendéglő

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

 ( 210 ) M 21 01933

 ( 220 ) 2021.05.14.

 ( 731 )  CleanGreen Eco Kft., Monorierdő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Mosószerek, mosóporok háztartási tisztítási használatra; háztartási célú mosószerek; háztartási mosószerek,

mosóporok; tisztítószerek háztartási használatra; tisztítószerek háztartási célokra; tisztítószerek; tisztítószerek

 háztartási célú felhasználásra; tisztítószerek járművekhez.

 ( 210 ) M 21 01962

 ( 220 ) 2021.05.16.

 ( 731 )  Konrády Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 ) CHORI

 ( 511 )  29    Chorizo kolbász; feldolgozott hústermékek; füstölt kolbászok; kolbász; kolbászhús; kolbászok; kolbászok,

 tartósítva; kolbásztermékek; nyers kolbász.

  41    Vendéglátással kapcsolatos oktatás.

 43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások;

 vendéglátás; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása).

 ( 210 ) M 21 01973

 ( 220 ) 2021.05.17.
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 ( 731 )  Hévinvest Spa-Golf Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 01974

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  Hévinvest Spa-Golf Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 02119

 ( 220 ) 2021.05.28.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ivóvíz.

 ( 210 ) M 21 02128

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Firgun Magyar Zsidó Kulturális Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Emese, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 02137

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  GreenWorld Europe Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  42    Környezetszennyezéssel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; környezetvédelem területén végzett

kutatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; környezetvédelem-értékelési szolgáltatások; környezetvédelmi

felmérések; környezetvédelmi kockázatértékelés; környezetvédelmi konzultációs szolgáltatások;

környezetvédelmi vizsgálati és ellenőrzési szolgáltatások; kutatás a környezetmegőrzés területén; kutatási

szolgáltatások a környezetvédelem tárgyában; tanácsadási szolgáltatások a környezetbiztonsággal kapcsolatban;

tanácsadási szolgáltatások a környezetszennyezés ellenőrzésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások a

környezetvédelemmel kapcsolatban; technikai tanácsadás a környezettudomány területén; technológiai

 információk nyújtása környezettudatos és zöld innovációkkal kapcsolatban.

 44    Faiskolai szolgáltatások; faiskolai, csemetekertészeti szolgáltatások; faiskolák, csemetekertek; faiskolák,

növénytermesztés; fák ültetése a szénveszteség ellentételezésére; mezőgazdasági szolgáltatások; mezőgazdasági

szolgáltatások a környezetvédelemmel kapcsolatban; mezőgazdasági tájékoztató szolgáltatások; mezőgazdasági

 tanácsadás; mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások; növények termesztése.

 ( 210 ) M 21 02142

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Cupy Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Dietella

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

 ( 210 ) M 21 02148

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Urbanapp Korlátolt Felelősségű Társaság, Alsóörs (HU)

 ( 541 ) Állástérkép

 ( 511 ) 9    Térképészeti szoftverek; távközlési hálózatokon történő információnyújtást lehetővé tévő számítógépes

 szoftverek; szoftverek online reklámok bérbeadásához weboldalakon; elektronikus adatbázisok.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; internetes reklámfelület bérbeadása

álláshirdetésekhez; álláshirdetés; állásbörzék szervezése és lebonyolítása; állásközvetítő irodák; internetes

 hirdetési felület bérbeadása; álláshirdetések online megjelenítése.

 41    Szakmai képzés; szórakoztatás; online, nem letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és utazók által

 használt listák megjelentetése.

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; internetes blogok hosztolása; keresőgépek biztosítása

adatok megszerzéséhez globális számítógépes hálózaton; keresőmotor-tervezési szolgáltatások; keresőmotorok

biztosítása kommunikációs hálózatokon való adatszerzéshez; internetes keresőmotorok biztosítása; internetes

keresők működtetése; adatbázisok karbantartása; adatbázisok fejlesztése; adatfeldolgozó programok tervezése és

fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; internetes kommunikációs felületek hosztolása;

internetes oldalak szolgáltatása; mobil weboldalak hosztolása; mobilalkalmazások hosztolása; nem letölthető,

online szoftverek biztosítása; webportálok hosztolása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése

mások számára; térképészet és térképezés; szoftverek tervezése és fejlesztése a mobilalkalmazások területén;

honlapok létrehozása és karbantartása mobiltelefonokhoz; informatikával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások;

 térinformatikai rendszerek fejlesztése és üzemeltetése.

 ( 210 ) M 21 02150

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 18. szám, 2021.09.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2407



 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Haris Digital Engineering Kft., Zalaszentgrót (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; applikációs szoftver; adatfeldolgozó szoftverek; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz;

rezgésérzékelő szenzorok; elektromos érzékelők, szenzorok; szenzorok, detektorok és felügyeleti eszközök; adat-

és fájlkezelő és adatbázis szoftverek; érzékelő szoftverek; letölthető számítógépes szoftverek távmonitoringhoz és

 elemzéshez; gyártási szoftverek.

 42    Számítástechnikai módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; gépesített gyártási

technikák fejlesztése; gyártáshoz kapcsolódó mérnöki tanácsadó szolgáltatások; szoftvertervezés;

szoftverfejlesztés; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek

tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló

operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; honlap- és weboldal tervezés; számítógépes hardverek tervezése és

fejlesztése a gyártóipar számára; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése;

számítógépes szoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; digitális jelfeldolgozó hardverek tervezése; digitális

jelfeldolgozó hardverek fejlesztése; számítógépes hardverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadó

és konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; gyártással kapcsolatos

 technológiai szolgáltatások; technológiai elemzés.

 ( 210 ) M 21 02153

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  This Side Management & More Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Orbán Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 21 02154

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Haris Digital Engineering Kft., Zalaszentgrót (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HARIS DIGITAL

 ( 511 ) 9    Szoftverek; applikációs szoftver; adatfeldolgozó szoftverek; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz;

rezgésérzékelő szenzorok; elektromos érzékelők, szenzorok; szenzorok, detektorok és felügyeleti eszközök; adat-

és fájlkezelő és adatbázis szoftverek; érzékelő szoftverek; letölthető számítógépes szoftverek távmonitoringhoz és

 elemzéshez; gyártási szoftverek.

 42    Számítástechnikai módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; gépesített gyártási

technikák fejlesztése; gyártáshoz kapcsolódó mérnöki tanácsadó szolgáltatások; szoftvertervezés;

szoftverfejlesztés; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek

tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló

operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; honlap- és weboldal tervezés; számítógépes hardverek tervezése és

fejlesztése a gyártóipar számára; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése;

számítógépes szoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; digitális jelfeldolgozó hardverek tervezése; digitális

jelfeldolgozó hardverek fejlesztése; számítógépes hardverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadó

és konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; gyártással kapcsolatos

 technológiai szolgáltatások; technológiai elemzés.

 ( 210 ) M 21 02155
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 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzleti tájékoztatás, információnyújtás;

információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; üzleti

 vizsgálatok, kutatások; üzleti értékelések.

  36    Felszámolási szolgáltatások, pénzügyi.

 ( 210 ) M 21 02158

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)

 ( 300 )  POZ 1216-2021 2021.04.28. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Rum.

 ( 210 ) M 21 02159

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  BUDIŠ a. s., Dubové (SK)

 ( 300 )  POZ 513-2021 2021.02.23. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvíz [italok]; alkoholmentes italok; szörpök italokhoz; készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 21 02216

 ( 220 ) 2021.06.03.

 ( 731 )  Wellis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Csapok; fürdőkád felszerelések; fürdőkád garnitúrák; fürdőkádak; fürdőkályhák; fürdővíz-melegítők;

fürdőszobai szerelvények; kádak ülőfürdőkhöz; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; mosdókagylók; pezsgőfürdő

készülékek; zuhanyfülkék; zuhanyok; hőszivattyúk; napkollektorok (fűtés); szauna fürdőberendezések; toalettek

 (WC-k).

 ( 210 ) M 21 02249

 ( 220 ) 2021.06.07.

 ( 731 )  ZárCézár Kereskedelmi, Szolgáltató és Biztonságtechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab János, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  6    Kulcsok fémből; lakatok; zárak fémből, nem elektromos.

 ( 210 ) M 21 02262

 ( 220 ) 2021.06.08.

 ( 731 )  MERKAPT Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera, Kohlrusz és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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;

ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakredőnyök, zsaluk fémből; ablakszárny rögzítők; ablakszárny-rögzítők

fémből (1); ablakszárny-rögzítők fémből (2); ablakszerelvények fémből; ablakvasalások; ablakzárok, nem

elektromos; acélcsövek; acélgolyók; acélhuzalok (1); acélhuzalok (2); acéllemezek (1); acéllemezek (2); acél

nyers vagy félig megmunkált állapotban (1); acél nyers vagy félig megmunkált állapotban (2); acélötvözetek;

acélredőnyök; acélrudak; acélszalag (1); acélszalag (2); adagológaratok fémből, nem mechanikus; ágyvasalások

fémből; ajtóbetétek fémből; ajtókilincsek fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; ajtóreteszek fémből (1);

ajtóreteszek fémből (2); ajtórugók, nem elektromos; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak fémből;

alumínium; alumíniumhuzal; aranyforrasztó; bádoglemez csomagolóanyagok; bádoglemez, ónozott lemez,

fehérbádog (1); bádoglemez, ónozott lemez, fehérbádog (2); befogógyűrűk sétabotokhoz, fémből; befogópofák;

berillium [glucínium]; bilincsek; biztonsági fém korlátok utakra [szalagkorlát]; biztonsági fémláncok;

borítólemezek fémből [építés]; bronz; bronz műtárgyak; bronz síremlékek; bugák [kohászat]; burkolólapok

fémből, épületekhez; bútorgörgők fémből; bútorszerelvények fémből; bűzelzáró szifonok szelepei fémből;

cégtáblák, cégérek fémből; cink; cipőkaparók; cirkónium; cölöpök fémből; csapágyfém [fehérfém]; csapdák

vadállatoknak; csapok, cövekek fémből; csapok, rudak fémből cipőkhöz; csaposflekkek fémből cipőkhöz; csatok

fémből; csatorna bóják [kikötési] fémből; csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből; csavaros fémkupakok

palackokhoz; csőbilincsek, konzolok építményekhez; csőcsatlakozók fémből; csőelágazások fémből;

csuklópántok fémből; disznóólak fémből; dobozok fémből; dobozok fémzárai; domborműves sírkövek fémből;

dróthálók; drótkötelek; drótkötelek, sodronykötelek; edényakasztók fémből (1); edényakasztók fémből (2);

elosztóvezetékek fémből csővezetékekhez; előre gyártott fém platformok; előre gyártott házak fémből; előtetők

fémből [épületekhez]; emelőcsigák fémből, nem gépekhez; emlékművek fémből sírokhoz; emléktáblák fémből;

építmények acélból; építőelemek fémből; erősítő, merevítőanyagok fémből, betonhoz; erősítő, merevítőanyagok,

fémből, csövekhez; ezüstforrasztó; ezüstözött ónötvözetek; falburkolatok fémből; falicsempék fémből; falszegek

fémből [hegymászó felszerelés]; favédő fémburkolatok; fehérfém; fellépők fémből; fém ablakgörgők; fém

ablaknyitó eszközök (nem elektromos); fémablakok; fém ablakzárak, reteszek; fém ágygörgők; fémajtók; fém

ajtókeretek; fémakasztók ruhafogasokhoz (1); fémakasztók ruhafogasokhoz (2); fém akusztikus panelek;

fémanyagok drótkötélpálya rögzített elemeihez; fémanyagok vasúti vágányokhoz; fém árbocok, póznák, oszlopok

(1); fém árbocok, póznák, oszlopok (2); fémáruk; fém baluszterek; fémből készült ajtórögzítők; fémből készült

erősítőanyagok, merevítőanyagok építéshez; fémből készült lefolyócsövek; fémből készült sínek; fémburkolatok

építményekhez (1); fémburkolatok építményekhez (2); fémburkolatok olajkutakhoz; fém burkolólapok,

fémtáblák; fém burkolólemezek; fém búvónyílás-, kábelakna-, csatornafedelek; fémcímkék; fém csavaranyák;

fémcsavarok (1); fémcsavarok (2); fém csévélők rugalmas csövekhez [nem mechanikusak] (1); fém csévélők

rugalmas csövekhez [nem mechanikusak] (2); fém csipeszek, kapcsok zsákok, tasakok lezárásához; fém

csőbilincsek; fém csőrendszer; fémcsövek központi fűtőberendezésekhez; fém csővezetékek (1); fém

csővezetékek (2); fém csővezetékek szellőző és légkondicionáló berendezésekhez; fémdobozok csomagoláshoz;
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fémdugók; fémdugók, fémdugaszok; fémek fólia és por kiszerelésben 3D-s nyomtatókhoz; fémek páncélzata;

fémek por formájában; fém emlékművek; fémépítmények; fém építőanyagok; fémércek; fém fejgerendák,

áthidaló elemek; fémfólia, alumíniumfólia; fémfóliák csomagolásra; fémfonal kötözési célokra; fémgyűrűk;

fémgyűrűk, szorítópántok (1); fémgyűrűk, szorítópántok (2); fémgyűrűk, szorítópántok nyelekhez; fém

harmonikaajtók; fémhevederek tehermozgatáshoz (1); fémhevederek tehermozgatáshoz (2); fémhevederek

tehermozgatáshoz (3); fémhuzal feszítő elemek; fémhuzalok; fém jármű emblémák; fém jégkocka formák;

fémkábelek nem elektromos célra; fémkabinok szórópisztolyos festéshez; fém kandallóburkolatok; fém

kapaszkodórudak fürdőkádakhoz; fémkapcsok, kampók [tető] palához; fémkapuk; fémkarók növényekhez vagy

fákhoz; fém karperecek azonosításhoz, kórházak részére; fémkerámiák; fémketrecek vadállatoknak;

fémkonténerek [tároláshoz, szállításhoz]; fém konzolok bútorokhoz; fém kopogtatók; fémkosarak; fém ládák; fém

lambériák; fémláncok; fémlemezek; fémlépcsök; fémlétrák; fém marmonkannák; fém merevítő anyagok,

vázanyagok gépszíjakhoz; fém olajelvezető tartályok; fémoszlopok [építmények részei]; fémoszlopok, fémrudak;

fém öntvények építkezéshez; fémpadlók; fémpalackok [tartályok] sűrített gáz vagy folyékony levegő tárolására;

fémpalackok, tartályok sűrített gáz vagy folyékony levegő tárolására; fémpántok kötözési célokra; fémpárkányok,

fémereszek; fémpóznák elektromos távvezetékekhez; fémrácsok, fémrostélyok, fémrosták; fémrácsok rúdjai;

fémrácsozat [mintás]; fémrámpák járművekhez; fémreszelékek; fémrostélyok kandallókhoz; fémsilók;

fémszalagfeszítő elemek; fémszerelvények építményekhez; fémszerelvények sűrítettlevegő-vezetékekhez;

fémszerkezetek kerékpárok parkolásához; fém szúnyoghálók; fémtartályok folyékony üzemanyag tárolására;

fémtartályok savak tárolásához; fém táskaakasztók; fém térelválasztók [válaszfalak]; fém tetőcsatornák; fém

tetőcserepek; fém tetőhéjazatok; fém tiplik; fém tolózárak; fém vázszerkezetek, keretek építéshez; fémzárak

járművekhez; fém zászlórudak; fényesre húzott acélrudak; ferrokróm; ferromolibdén; ferroszilícium; ferrotitán;

ferrovolfrám; feszítőelemek; forgóajtók; födémek, mennyezetek fémből; fürdőmedencék madaraknak

[fémszerkezetek]; galenit [érc]; gázkivezetők, csőtoldatok fémből; gépszíj rögzítők fémből; germánium;

gombkilincsek, gombfogantyúk fémből; gyűrűs (fejű) csavarok; habarcskeverő dézsa fémből; hafnium [celtium];

hangszigetelt szállítható fémkabinok; hántolt fémrudak; harangok; harmonikaajtók fémből; házszámok fémből,

nem világítóak; hegesztőpálcák fémből (1); hegesztőpálcák fémből (2); hirdetőoszlopok fémből; hordóabroncsok

fémből; hordócsapok fémből; hordók fémből (1); hordók fémből (2); hordótartó állványok fémből; hordozható

melegházak fémből; hordozható, mobil fémszerkezetek; horgonyok; huzalok fémötvözetekből, kivéve a

biztosítékhuzalokat; húzott és polírozott fémrudak; illesztőbetétek, béléslemezek; indium; istállók fémből;

járólapok fémből; jégmászóvasak; jégpályák [fémszerkezetek]; jelzőelemek, szimbólumok fémből, nem

világítóak és nem mechanikusak; jelzőoszlopok fémből, nem világítóak; jelzőpanelek fémből, nem világítóak,

nem mechanikusak; kábelcsatlakozók fémből, nem elektromos; kábelsaruk/kábelszorítók fémből; kádak,

medencék fémből (1); kádak, medencék fémből (2); kadmium; kandalló védőrácsok fémből; kapcsolóhüvelyek

csövekhez fémből; karimák, gallérok fémből; kémények fémből; keményforrasz ötvözetek; keményforrasz rúd

(1); keményforrasz rúd (2); kéményoszlopok, kéménytestek fémből; kéménysisakok, kéménytoldatok fémből (1);

kéménysisakok, kéménytoldatok fémből (2); kerékbilincsek; kerítések fémből; kerítésoszlopok fémből; kerti

pavilon fémből; kévekötők fémből; kézi zászlórudak fémből; kikötőbakok, kikötőcölöpök fémből; kislétrák,

kettes létrák fémből; kobalt, nyers; kolompok; koszorúgerendák, tartógerendák fémből (1); koszorúgerendák,

tartógerendák fémből (2); könyökcsövek fémből; kötélpálya és futómacska kábelek; kötélvégelzárók, csatlakozók

fémből; kötések fémből; kötőfonalak fémből mezőgazdasági használatra; közönséges fémből készült feszületek,

nem ékszerekként; közönséges fémből készült kulcskarikák; közönséges fémek és ezek ötvözetei; közönséges

fémek nyers vagy félig megmunkált állapotban; közönséges fém rudak; króm; krómércek; kulcsok fémből; kültéri

zsaluk, rolók fémből; küszöbök fémből; lakatok; lécek fémből; lefolyók, vízlevezető csatornák fémből; lengőajtók

fémből; lépcsőfoklapok fémből; lépcsőpofák, lépcsőoldalfalak fémből; lerögzítő lemezek; levélszekrények

fémből; limonit, bamavasérc; madárkalitka [szerkezetek] fémből; magnézium; mangán; mászóvasak [hágóvasak]

fémből; melegen hengerelt acélrudak; melegházak szerkezeti elemei fémből; melegházak, üvegházak keretei

fémből [szerkezetek]; molibdén; mozgatható fém beszállólépcsők utasok számára; művészeti tárgyak közönséges

fémből; napelemeket magába foglaló, fém tetőszerkezetek; nem elektromos, fém kapucsengők; nikkel; nióbium;
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ólom, nyers vagy félig megmunkált állapotban; ólomzárak, plombák; ónfólia; öntőformák (1); öntőformák (2);

öntött acél; öntöttvas, nyers vagy félig megmunkált állapotban; összekapcsoló elemek fémből, láncokhoz;

padlóburkolatok fémből (1); padlóburkolatok fémből (2); palackzárak fémből (1); palackzárak fémből (2);

páncélozott fémajtók; páncélszekrények; párkánydíszek fémből; patkószegek; pénzkazetták [fém vagy nem fém];

pergolák [fémszerkezetek]; piroforos (öngyulladó) fémek; rakétakilövő állványok fémből; rakodólapok

anyagmozgatáshoz fémből (1); rakodólapok anyagmozgatáshoz fémből (2); rakodólapok fémből; rakszelvény

mérőrudak fémből, vasúti kocsikhoz; rendszámtáblák fémből; reteszek, tolózárak fémből; rézgyűrűk; rézhuzal,

nem szigetelt; rögzített adagolók kutyaürülék-gyűjtő zacskókhoz, fémből; rögzített törülközőadagolók fémből;

rugók [fém tömegcikk]; rugós zárak; sárgaréz, nyers vagy félig megmunkált állapotban (1); sárgaréz, nyers vagy

félig megmunkált állapotban (2); sarkantyúk, kapaszkodókarmok; sarokpántok fémből; sasszegek fémből;

sátorcövekek fémből; sínhevederek, csatlakozólemezek; sírboltok fémből (1); sírboltok fémből (2); síremlékek

fémből (1); síremlékek fémből (2); sírok zárólapjai, keretei fémből; számok és betűk fémből, a nyomdabetűk

kivételével; szárnyas fém ablakok; szarvasmarha lánc, borjúlánc; széfek, elektronikus; széfek [fém vagy nem

fém]; szegecsek, fémből; szegecsek, (gombos) tűk [fémtömegcikkek]; szegély lemezek fémből építkezéshez; szél

által mozgatott madárijesztő szerkezetek fémből; szelepek fémből, nem géprészek; szélkakasok fémből;

személyazonosító lemezek, lapok fémből, dögcédulák; szerelvények koporsókhoz fémből; szerszámos dobozok

fémből, üres; szerszámosládák fémből, üres; szíjfeszítők fémből; szobrocskák fémből (1); szobrocskák fémből

(2); szobrocskák fémből (3); szorítókengyelek kábelekhez és csövekhez; szórófejek, fúvókák fémből; szögek;

szögesdrót; szögvasak; tálcák fémből; támoszlopok, cölöpök fémből; tantál [fém]; tároló dobozok fémből;

tartályok fémzárai; telefonfülkék fémből; telefonpóznák fémből; tetőfedések fémből; tetőfedő anyagok fémből

(1); tetőfedő anyagok fémből (2); titán; tombak; tömítőfedelek fémből; tűzálló építőanyagok fémből; tűzbakok;

tűzőszegek; tyúkólak, tyúkketrecek fémből; ugródeszkák fémből; újezüst, pakfong, alpakka; úszódokkok fémből,

hajók kikötésére; úszó fémtartályok; úszómedencék [fémszerkezetek]; útburkolat elemek fémből; utcai

vízelvezetők fémből; útjelzők fémből, nem világítóak és nem mechanikusak; üllők (1); üllők (2); üllők

[hordozható]; ütközők fémből; vanádium; vasércek; vas szalagfeszítők [feszítőkengyelek]; vasúti

fordítókorongok; vasúti sínrögzítők fémből; vasúti váltók; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez; vázas

fémállványzatok; vezetősínek fémből tolóajtókhoz; vezetősínek, terelősínek; vízcsövek fémből; vízvezeték

szelepek fémből; volfrám; zárak fémből, nem elektromos; zárak táskákhoz fémből; záróreteszek, zárócsapszegek;

 zsalugáterek fémből; zsaluzatok fémből, betonhoz; zsilipcsövek, nyomócsövek fémből; zsírzófejek.

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

berendezések; acetilén égők, gyújtók (1); acetilén égők, gyújtók (2); acetiléngenerátorok; adagolóberendezések

fűtőkazán okhoz; ágymelegítők; akváriumi szűrőberendezések; akváriumi világítótestek; akvárium melegítők;

arcgőzölő készülékek [szaunák]; atomreaktorok; automata hamuszállító berendezések; automata

öntözőberendezések; bányászlámpák; barnító berendezések [szoláriumok]; beltéri állólámpák (1); beltéri

állólámpák (2); bemutató hűtőpultok; berendezések szennyvíz tisztításához; betétek égetőkemencékhez

[állványok]; bidék; biztonsági lámpák; biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy

gázvezetékekhez; bojlerek, kazánok [kivéve gépek részei]; búvárlámpák; csapok; csapok [vízcsapok] csövekhez;

csepegtetők [öntözéstechnikai szerelvények]; csillárok; csíraölő égők; csíraölő lámpák a levegő tisztításához;

csokoládé-szökőkutak, elektromos; csőkígyók [lepárló-, fűtő- vagy hűtőberendezések részei]; díszszökőkutak;

dohány hűtésére szolgáló berendezések; dohánypörkölő gépek; dörzsgyújtók gázhoz; durranógáz-égők;

egészségügyi készülékek és berendezések; égetőkemencék; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromosan

fűtött lábzsákok; elektromosan fűtött ruházat; elektromosan fűtött zoknik; elektromos borhűtő szekrények;

elektromos cumisüveg melegítők; elektromos főzőeszközök; elektromos főzőlapok; elektromos fűtésű szőnyegek;

elektromos fűtőberendezések; elektromos fűtőszálak; elektromos gofrisütők; elektromos gőzölők főzéshez;

elektromos hűtőtáskák; elektromos italadagolók; elektromos joghurtkészítők; elektromos kávéfőzők (1);

elektromos kávéfőzők (2); elektromos kisülési csövek világításra; elektromos kukták; elektromos kuszkuszfőzők;

elektromos lámpák; elektromos olajsütők, fritőzök; elektromos rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra;

elektromos ruhaszárítók; elektromos sous vide sütők; elektromos szójatejkészítő gépek; elektromos tajinék;
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elektromos takarók, nem gyógyászati használatra; elektromos termoedények; elektromos tortillanyomók;

elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos vízforraló kannák; elektromos zseblámpák;

élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek; élelmiszer-szárítók, elektromos; elszívóernyők;

enyvmelegítő készülékek; fagyasztók; fáklyák; fáklyakémények, fáklyatornyok [kőolajipar]; fejlámpák; fém

armatúrák, vázak kemencékhez, sütőkhöz; fénycsövek világításra; fény diffúzorok; fényprojektorok; fényszórók,

reflektorok gépkocsikhoz (1); fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (2); fénytompító szerkezetek járművekhez

[lámpa szerelvények]; fertőtlenítő készülékek, berendezések; fertőtlenítő készülékek gyógyászati használatra (2);

fertőtlenítőszer-adagolók toalettekhez, WC-khez; finomítótornyok lepárláshoz; fogászati kemencék; foglalatok

elektromos lámpákhoz; folyadékhűtő berendezések; formázott szerelvények, idomdarabok kemencékhez,

sütőkhöz; forrólevegős fürdőszerelvények; forrólevegős készülékek; forrólevegős sütők; forróvizes palackok;

főző berendezések és készülékek; fürdőkádak (1); fürdőkádak (2); fürdőszobai melegítők; fürdőszobai vízvezeték

szerelvények; fürdőszoba szerelvények; füstcsatornák, füstcsövek fűtőkazánokhoz; füstölőkészülékek, fumigációs

berendezések, nem gyógyászati használatra; fűtőberendezések (1); fűtőberendezések (2); fűtőberendezések

járműablakok jégtelenítéséhez; fűtőberendezések járművekhez; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy

gáznemű fűtőanyagokhoz; fűtőberendezések [víz]; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkészülékek; fűtött bemutató

pultok; gázégők; gázgyújtók; gázkazánok, gázbojlerek; gázkondenzátorok, nem géprészek; gázlámpák;

gázmosók, gáztisztítók; gáztisztítók; gömblámpák; gőzállomások vasalókhoz; gőzfejlesztő berendezések;

gőzkazánok, nem gépek részei; gőztárolók, gőzakkumulátorok; grillezők, grillsütők; gyertyás lámpások;

gyújtókészülékek; gyümölcsaszalók; hajgöndörítő lámpák; hajszárítók; hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez;

helyiségfűtők; hidromasszázs fürdőberendezések; hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések; hidroponikus

termesztési rendszerek; hordozható kovácstűzhelyek; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőpárnák, elektromos nem

gyógyászati használatra; hőpisztolyok; hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei]; hőszivattyúk,

hőpumpák; hőtárolók; hővisszanyerő berendezések; huzatszabályzók [fűtés]; hűtőberendezés; hűtőhelyiségek,

hűtőkamrák; hűtőkészülékek és berendezések (1); hűtőkészülékek és berendezések (2); hűtőkészülékek és

berendezések (3); hűtőkészülékek és berendezések (4); hűtőszekrények; hűtőszekrények, hűtőkészülékek és

fagyasztók gyógyászati tárolási célokra; hűtőtartályok; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére;

irányjelző izzólámpák járművekhez; italhűtő berendezések; ívlámpák; ivóvízszűrők; izzószálak elektromos

izzókba, lámpákba; izzószálas égők; jégkészítő gépek; jégkrémkészítő gépek; jégleolvasztók, jégtelenítők

járművekhez; kádak ülőfürdőkhöz; kályhák [fűtőkészülékek]; kandalló fújtatók; kandallók (1); kandallók (2);

kandallórácsok, szikrafogók; kanócok olajjal működő ételmelegítőkhöz; karok gázégőkhöz; kávékapszulák,

üresen, elektromos kávéfőzőkhöz; kávépörkölő készülékek; kazáncsövek fűtőberendezésekhez; kemencehűtők;

kemencékhez samottbélések; kemencék, nem laboratóriumi használatra; kéménykürtők, füstcsatornák,

tűzcsatornák; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek (1); kenyérsütő gépek (2); kerékpár irányjelző lámpák; kerékpár

lámpák; keresőlámpák, zseblámpák; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; kézszárító készülékek mosdókba;

konyhai elszívóbúrák; ködgépek; könyvsterilizáló berendezések; kromatográfiai készülékek ipari használatra;

kutak, szökőkutak; lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; laboratóriumi égők; laboratóriumi

elszívóberendezések; laboratóriumi lámpák; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak ; lámpák; lámpák, égők ünnepi

díszkivilágításhoz (1); lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2); lámpák járművekhez (1); lámpák járművekhez

(2); lámpák járművekhez (3); lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák motorkerékpárokhoz; lámpások

világításra; lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (3); lávakövek grillezéshez; LED-diódás világító

berendezések; légfertőtlenítők; léghevítő készülékek, berendezések; léghűtő berendezések; légkeveréses

sütőedények; légkondicionáló berendezések; légkondicionálók; légkondicionálók járművekhez (1);

légkondicionálók járművekhez (2); légkondicionáló ventilátorok; légnedvesítők; légszárítók; légszelepek gőzfűtő

berendezésekhez; légszűrő berendezések; légtisztító készülékek és gépek; lepárló készülékek (1); lepárló

készülékek (2); lepárló készülékek (3); levegő szagtalanító készülékek; magnézium izzószálak [világítás];

malátapörkölő gépek; megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz, kemencékhez; meleg és hideg italok

adagolására szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; merülőforralók;

mikrobuborék generátorok fürdőkhöz; mikrohullámú sütők; mikrohullámú sütők ipari célokra; mobil vécék;
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mosdókagylók [szaniter berendezések részei]; mosogatók, mosdók; mosókonyhai kazánok; multifunkciós

főzőkészülékek; műkörmös lámpák; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; nukleáris moderátorok és fűtőanyagok

kezelésére szolgáló berendezések; nyársak roston sütéshez; nyársforgató készülékek; nyomás alatti víztartályok;

olajégők; olajlámpák; olajtisztító készülékek; öblítő berendezések; öntözőgépek mezőgazdasági célokra;

padlófűtési rendszerek; párásítók központi fűtés radiátoraihoz; párátlanítók; parazsas ágymelegítők; párologtató

készülékek, evaporátorok; pasztőröző berendezések; pecsenyesütők; pecsenyesütő készülékek; piszoárok

[szaniter berendezések]; platni karikák; polimerizációs berendezések; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok,

elektromos; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez; reflektor lámpák; reflektorok járművekhez; rostok,

grillsütők; sótalanító üzemek, egységek; SPA kádak, hidromasszázs kádak; spirituszégők; sterilizátorok;

sütőkemencék; szabályozó és biztonsági tartozékok gázkészülékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok

gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok vízkészülékekhez; szabályozó szerelvények víz- vagy

gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; szagtalanító készülékek nem személyes használatra;

szárítóberendezések; szárító berendezések, aszalógépek; szárítókészülékek és berendezések; szauna

berendezések; szellőző [légkondicionáló] berendezések; szemétégetők, égetőkemencék; szén ívlámpákhoz;

szintszabályozó szelepek tartályokhoz; szűrők légkondicionálókhoz; tágulási tartályok központi

fűtőberendezésekhez; takarmány szárítására szolgáló készülékek; tányérmelegítők (1); tányérmelegítők (2);

tányérmelegítők (3); tejhűtő berendezések; terápiás lámpák, nem gyógyászati célokra; textilgőzölők; tisztaszobák

[egészségügyi berendezések]; toalettek [WC-k]; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; törökfürdőkhöz hordozható

kabinok; tűzcsapok; tűzhelyek (1); tűzhelyek (2); ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; USB

tápegységes pohármelegítők; USB-vel tölthető kézmelegítők; úszómedence-klórozó berendezések; vécékagylók;

vécéülőkék; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; világító berendezések és készülékek; világító

berendezések légi járművekhez; világító házszámok; villanykörték (1); villanykörték (2); vízellátó berendezések;

vízelosztó berendezések (1); vízelosztó berendezések (2); vízhűtők; vízkivételi készülékek, berendezések;

vízlágyítók; vízmelegítők, vízforralók; vízporlasztó fej csapra; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek és

gépek; vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez [szaniterberendezésekhez]; vízsterilizáló berendezések;

 vízszűrő berendezések; WC-vízöblítő tartályok; zuhanyok; zsebmelegítők.

 ( 210 ) M 21 02307

 ( 220 ) 2021.06.10.

 ( 731 )  Pax Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd., Nanshan District, Shenzhen (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Biztonsági tokenek [titkosító eszközök]; interaktív érintőképernyős terminálok; pénztárgépek; berendezések

bankkártyás fizetéshez, pénzfelvételhez a vásárlás helyén; elektronikus termékcímkék; elektronikus chipek;

videoképernyők; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások; letölthető mobiltelefon-alkalmazások; letölthető

számítógépes programok (letölthető szoftverek); rögzített vagy letölthető számítógépes szoftverplatformok;

mágneses személyazonosító kártyák; vonalkódolvasók; jelszavas billentyűzetek; elektronikus aláíró táblák;

hálózati kommunikációs berendezések; rögzített számítógépes szoftverek; adatfeldolgozó berendezések;

akkumulátor töltők; USB kábelek; akkumulátorok; arcfelismerő eszközök; mobiltelefonok; okostelefonok; chipek

[integrált áramkörök]; elektronikus fizetőterminálok, E-fizető szoftver; elektronikus fizetések feldolgozására

szolgáló készülékek; hitelkártyás fizetések elektronikus feldolgozására szolgáló készülékek; bankkártya

terminálok; elektronikus gépek hitelkártyák olvasásához; szoftver a biztonságos hitelkártya tranzakciók

megkönnyítéséhez; telefon terminálok; elektronikus pénztárgép rendszerekhez használt számítógépes programok;

 hangriasztók.

 42    Technológiai kutatás; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; ipari formatervezés;

csomagolástervezés; számítógépes szoftverek tervezése; számítógépes szoftverek karbantartása; számítógépes

szoftverek frissítése; tanácsadás számítógépes hardverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatban;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 18. szám, 2021.09.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2414



meghajtóprogram és operációs rendszer szoftverek fejlesztése; számítógépes szoftverek telepítése; számítógépes

szoftver tanácsadás; számítástechnikai tanácsadás; adatbiztonsággal kapcsolatos tanácsadás; adattitkosítási

szolgáltatások; számítógépes platformok fejlesztése; szoftver, mint szolgáltatás [SaaS]; szoftverüzemeltetés, mint

 szolgáltatás [SaaS].

 ( 210 ) M 21 02334

 ( 220 ) 2021.06.11.

 ( 731 )  Support Services Group Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Benyhe Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Excellence Beyond Borders

 ( 511 )  35    Reklám és marketing szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és

segítségnyújtási szolgáltatások; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing; üzleti

marketing szolgáltatások; marketing szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; kiszervezési szolgáltatások az

üzleti tevékenységek területén; kiszervezési szolgáltatások szolgáltatási szerződések mások részére történő

intézése formájában; üzleti menedzsment; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti adminisztráció; üzleti

adminisztrációs szolgáltatások; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti adminisztrációval kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás,

információszerzés vagy tájékoztatás; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi információk

szolgáltatása; értékesítési adminisztráció; bérszámfejtés; bérszámfejtés előkészítése; adatfeldolgozási

szolgáltatások a bérszámfejtés terén; bérszámfejtés, fizetési jegyzékek elkészítése; könyvelés; könyveléshez

kapcsolódó üzleti tanácsadás; könyveléssel kapcsolatos konzultáció és információnyújtás; könyveléssel

kapcsolatos szaktanácsadói és tájékoztató szolgáltatások; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; üzleti

könyveléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számviteli, könyvelési szolgáltatások; számlákkal

kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; telefonon vagy számítógépen leadott megrendelések adminisztratív

feldolgozása; megrendelések felvételéhez kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások; reklámozás és értékesítési

promóciós szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés; kiszervezett

 szolgáltatásokat nyújtó vállalat az ügyfélkapcsolat-kezelés területén.

 ( 210 ) M 21 02434

 ( 220 ) 2021.06.20.

 ( 731 )  WEM-GAMMA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 21 02435

 ( 220 ) 2021.06.20.

 ( 731 )  WEM-GAMMA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr
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( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 21 02436

 ( 220 ) 2021.06.20.

 ( 731 )  WEM-GAMMA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 21 02443

 ( 220 ) 2021.06.21.

 ( 731 )  Takács Tamás Imre, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 ) baci LINGERIE

 ( 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; 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 nők számára; ruházati cikkek; harisnyaáruk,

kötöttáruk; kötött alsónemű; kötöttáruk (ruházat); övek (ruházat); lábbelik (kivéve ortopéd lábbelik);

 térdnadrágok.

 ( 210 ) M 21 02444

 ( 220 ) 2021.06.21.

 ( 731 )  Yan Qiyao, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, kalapáruk.

 ( 210 ) M 21 02445

 ( 220 ) 2021.06.21.

 ( 731 )  Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 ) Premilum

 ( 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
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digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

 berendezések.

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

 ( 210 ) M 21 02486

 ( 220 ) 2021.06.22.

 ( 731 )  Szegedi Szakképzési Centrum, Szeged (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   42    Grafikai tervezés.

 ( 210 ) M 21 02487

 ( 220 ) 2021.06.22.

 ( 731 )  Szegedi Szakképzési Centrum, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Grafikai tervezés.

 ( 210 ) M 21 02491

 ( 220 ) 2021.06.22.

 ( 731 )  POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 2    Korróziógátló készítmények; lakkok és zománcok; fakonzerváló szerek; vízbázisú, baktériumölő és tűzálló

festékek; lerakódást gátló festékek; zománcok festéshez; kerámiafestékek; fémvédő készítmények; hígítók

 festékekhez és lakkokhoz; fixálóanyagok [lakkok]; kötőanyagok festékekhez és színezékekhez.

  17    Szigetelő festékek; szigetelő olajok; szigetelő lakkok.

 ( 210 ) M 21 02501

 ( 220 ) 2021.06.23.

 ( 731 )  Chen Jiayong, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek, kerékpárok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  28    Játékok; testnevelési és sportcikkek.

 ( 210 ) M 21 02505

 ( 220 ) 2021.06.23.

 ( 731 )  Vas Gyula Attila, Székesfehérvár (HU)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Hamburgerek, főételek, desszertek, szószok mexikói alapanyagokból.

  32    Alkoholmentes italok mexikói alapanyagokból.

  33    Alkoholtartalmú italok mexikói alapanyagokból.

  43    Mexikói étterem üzemeltetése.

 ( 210 ) M 21 02515

 ( 220 ) 2021.06.23.

 ( 731 )  Lábos Anna, Nagysimonyi (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási és képzési szolgáltatások; oktatás, tanítás; oktatási szemináriumok; oktatási tanfolyamokat biztosító

oktatási szolgáltatások; kozmetikai, szépségápolási oktatás; oktatási előadások szervezése; oktatási programok

szervezése; oktatási tananyagok kiadása; oktatási célú bemutatók rendezése; online oktatási tanfolyamok

 biztosítása.

 ( 210 ) M 21 02517

 ( 220 ) 2021.02.11.

 ( 731 )  Lukács Döme, Szigetszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textil cédulák, címkék ruházatra.

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

 ( 210 ) M 21 02522

 ( 220 ) 2021.06.24.

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment szervezés és adminisztráció; irodai munkák; áruértékesítéssel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott

üzleti promóciós szolgáltatások; blogger-elérési szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb

médiákban; célzott marketing; digitális marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások;

digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; elektronikus

kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon

keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások; eseménymarketing;

felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; harmadik személyek áruinak és
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szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik személyek

termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés

elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetések vagy

reklámok gyártás utáni szerkesztési szolgáltatásai; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és

bérbeadása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési szolgáltatások; hirdetéssel,

reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; honlapforgalom optimalizálása; interneten használható reklámok

összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; internetes marketing; internetes reklámozási

szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi

reklámszövegek készítése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; marketing információk; népszerű- és

szaksajtóban történő hirdetés, reklámozás; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra;

nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; Pay Per Click (PPC)

hirdetés; partnerprogram-marketing; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; online

reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és

audiovizuális felvételek kiadása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; marketing szolgáltatások; mások

áruinak és szolgáltatásainak marketingje; promóciós marketing; promóciós kampányok kidolgozása; promóciós

szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklám és marketing; reklám és marketing

szolgáltatások; reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és

terjesztése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámszövegek írása; újságokkal

kapcsolatos reklámszolgáltatások; üzleti promóció; üzleti marketing szolgáltatások; videofelvételek készítése

reklámcélokra; árösszehasonlító szolgáltatások; elektronikus folyóiratokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

előfizetések elektronikus folyóiratokra; értékesítési adminisztráció; értékesítési menedzsment-szolgáltatások,

internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; árubemutatás; audio-vizuális bemutatók

előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; reklámanyagok online terjesztése; reklámok terjesztése interneten

keresztül; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok terjesztése online kommunikációs

hálózatokon; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; marketing segítségnyújtás; marketing

tanácsadás; marketing tanácsadás és -szolgáltatások; promóciók szervezése audiovizuális média használatával;

reklám- és marketing konzultáció; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési felület online

 kölcsönzése.

 38    Távközlési szolgáltatások; adatátvitel és adatközvetítés; audio adatok interneten keresztül történő

továbbítása; podcastok átvitele; podcasting szolgáltatások; adatátviteli szolgáltatások; adat-, hang-, videó- és

multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat, valamint a számítógépes világhálón folyamatosan

sugárzott (streaming) fájlokat; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása; adatfolyamos (streaming)

videó-, audio- és televíziós szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; digitális információ átvitele;

dokumentumok online kézbesítése globális számítógépes hálózaton keresztül; elektronikus online hálózathoz való

hozzáférés biztosítása információkereséshez; hang-, kép- és adatjelek továbbítása; információ közvetítéséhez

kapcsolódó számítógépes kommunikáció; információ továbbítása számítógéppel; internet kommunikációs

szolgáltatások; interneten keresztül történő adatátvitel; interneten keresztül történő információhoz való hozzáférés

biztosítása; internetes fórumok biztosítása; kommunikáció online blogokon keresztül; kommunikáció globális

számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; online elektronikus hirdetőtáblák biztosítása üzenetek

továbbításához számítógép felhasználók között; online fórumok biztosítása számítógép felhasználók között

történő üzenetátvitelre; online fórumok biztosítása; online információtovábbítás; online kommunikációs

szolgáltatások; számítógépes kommunikációs szolgáltatások; számítógéppel támogatott kép-, adat- és

üzenettovábbítás; számítógéppel biztosított interaktív kommunikációs szolgáltatások; számítógépesített

dokumentumok továbbítása; video-on-demand szolgáltatások; vezeték nélküli adatátvitel az interneten keresztül;

hozzáférés biztosítása adathálózatokban található számítógépes programokhoz; hozzáférés biztosítása online
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adatbázisokhoz; interneten keresztül történő adatokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes platformokhoz való

hozzáférés biztosítása; internetes fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes felületekhez való

felhasználói hozzáférés biztosítása; internetes portálokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes portálokhoz való

felhasználói hozzáférés biztosítása; internetes webhelyekhez való hozzáférés biztosítása; online adatbázisokhoz

 való hozzáférés biztosítása.

 41    Nevelés, szakmai képzés; szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek; adatbázisokból vagy az

internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; blogírási szolgáltatások; dokumentumok

kiadása; elbeszélések kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus

kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; fényképek

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

értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; folyóiratok publikálása; hírlevélkiadási

szolgáltatások; hírlevelek kiadása; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; magazinok

kiadása; nem letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása; nem reklámcélú írott

szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadói szolgáltatások; online

kiadványok megjelentetése; podcastok létrehozása [írása]; riporteri szolgáltatások; rendszeresen és nem

rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével;

szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegírás; újságírói szolgáltatások; újságkiadás;

web-es újságok megjelentetése; nyereményjátékok működtetése; fényképszerkesztés; filmek és videofilmek

gyártása; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és képfelvételek készítése hang- és

képhordozókon; hang- és videofelvételek készítése; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában;

videofilmekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; videofilmgyártás; audio- és vizuális média biztosítása

 kommunikációs hálózatokon keresztül.

 ( 210 ) M 21 02523

 ( 220 ) 2021.06.24.

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment szervezés és adminisztráció; irodai munkák; áruértékesítéssel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott

üzleti promóciós szolgáltatások; blogger-elérési szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb

médiákban; célzott marketing; digitális marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások;

digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; elektronikus

kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon

keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások; eseménymarketing;

felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; harmadik személyek áruinak és

szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik személyek

termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés

elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetések vagy

reklámok gyártás utáni szerkesztési szolgáltatásai; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és
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bérbeadása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési szolgáltatások; hirdetéssel,

reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; honlapforgalom optimalizálása; interneten használható reklámok

összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; internetes marketing; internetes reklámozási

szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi

reklámszövegek készítése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; marketing információk; népszerű- és

szaksajtóban történő hirdetés, reklámozás; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra;

nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; Pay Per Click (PPC)

hirdetés; partnerprogram-marketing; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; online

reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és

audiovizuális felvételek kiadása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; marketing szolgáltatások; mások

áruinak és szolgáltatásainak marketingje; promóciós marketing; promóciós kampányok kidolgozása; promóciós

szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklám és marketing; reklám és marketing

szolgáltatások; reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és

terjesztése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámszövegek írása; újságokkal

kapcsolatos reklámszolgáltatások; üzleti promóció; üzleti marketing szolgáltatások; videofelvételek készítése

reklámcélokra; árösszehasonlító szolgáltatások; elektronikus folyóiratokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

előfizetések elektronikus folyóiratokra; értékesítési adminisztráció; értékesítési menedzsment-szolgáltatások,

internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; árubemutatás; audio-vizuális bemutatók

előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; reklámanyagok online terjesztése; reklámok terjesztése interneten

keresztül; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok terjesztése online kommunikációs

hálózatokon; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; marketing segítségnyújtás; marketing

tanácsadás; marketing tanácsadás és -szolgáltatások; promóciók szervezése audiovizuális média használatával;

reklám- és marketing konzultáció; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési felület online

 kölcsönzése.

 38    Távközlési szolgáltatások; adatátvitel és adatközvetítés; audio adatok interneten keresztül történő

továbbítása; podcastok átvitele; podcasting szolgáltatások; adatátviteli szolgáltatások; adat-, hang-, videó- és

multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat, valamint a számítógépes világhálón folyamatosan

sugárzott (streaming) fájlokat; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása; adatfolyamos (streaming)

videó-, audio- és televíziós szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; digitális információ átvitele;

dokumentumok online kézbesítése globális számítógépes hálózaton keresztül; elektronikus online hálózathoz való

hozzáférés biztosítása információkereséshez; hang-, kép- és adatjelek továbbítása; információ közvetítéséhez

kapcsolódó számítógépes kommunikáció; információ továbbítása számítógéppel; internet kommunikációs

szolgáltatások; interneten keresztül történő adatátvitel; interneten keresztül történő információhoz való hozzáférés

biztosítása; internetes fórumok biztosítása; kommunikáció online blogokon keresztül; kommunikáció globális

számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; online elektronikus hirdetőtáblák biztosítása üzenetek

továbbításához számítógép felhasználók között; online fórumok biztosítása számítógép felhasználók között

történő üzenetátvitelre; online fórumok biztosítása; online információtovábbítás; online kommunikációs

szolgáltatások; számítógépes kommunikációs szolgáltatások; számítógéppel támogatott kép-, adat- és

üzenettovábbítás; számítógéppel biztosított interaktív kommunikációs szolgáltatások; számítógépesített

dokumentumok továbbítása; video-on-demand szolgáltatások; vezeték nélküli adatátvitel az interneten keresztül;

hozzáférés biztosítása adathálózatokban található számítógépes programokhoz; hozzáférés biztosítása online

adatbázisokhoz; interneten keresztül történő adatokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes platformokhoz való

hozzáférés biztosítása; internetes fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes felületekhez való

felhasználói hozzáférés biztosítása; internetes portálokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes portálokhoz való

felhasználói hozzáférés biztosítása; internetes webhelyekhez való hozzáférés biztosítása; online adatbázisokhoz

 való hozzáférés biztosítása.

 41    Nevelés, szakmai képzés; szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek; adatbázisokból vagy az
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internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; blogírási szolgáltatások; dokumentumok

kiadása; elbeszélések kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus

kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; fényképek

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

értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; folyóiratok publikálása; hírlevélkiadási

szolgáltatások; hírlevelek kiadása; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; magazinok

kiadása; nem letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása; nem reklámcélú írott

szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadói szolgáltatások; online

kiadványok megjelentetése; podcastok létrehozása [írása]; riporteri szolgáltatások; rendszeresen és nem

rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével;

szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegírás; újságírói szolgáltatások; újságkiadás;

web-es újságok megjelentetése; nyereményjátékok működtetése; fényképszerkesztés; filmek és videofilmek

gyártása; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és képfelvételek készítése hang- és

képhordozókon; hang- és videofelvételek készítése; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában;

videofilmekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; videofilmgyártás; audio- és vizuális média biztosítása

 kommunikációs hálózatokon keresztül.

 ( 210 ) M 21 02534

 ( 220 ) 2021.06.24.

 ( 731 )  KAUFMANN INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lajtos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SCOPE ERP

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

  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 02535

 ( 220 ) 2021.06.24.

 ( 731 )  KAUFMANN INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lajtos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) IKON ERP

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

  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 02564

 ( 220 ) 2021.06.25.

 ( 731 )  Manker Beauty Kft., Szada (HU)

  

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; étkezési olajok és zsírok.

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

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

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

 szószok; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 21 02598

 ( 220 ) 2021.06.29.

 ( 731 )  Pálffy Balázs, Bicske (HU)

 ( 740 )  Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) JobRecord

 ( 511 )  9    Munka- és munkaerő közvetítő szoftverek.

  35    Álláshirdetés; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítő szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02603

 ( 220 ) 2021.06.29.

 ( 731 )  Váradi Mónika, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 21 02605

 ( 220 ) 2021.06.30.

 ( 731 )  Pálffy Balázs, Bicske (HU)

 ( 740 )  Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) felvétel indul!

 ( 511 )  9    Munka- és munkaerő közvetítő szoftverek.

  35    Álláshirdetés; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítő szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02606

 ( 220 ) 2021.06.30.

 ( 731 )  KireBízzalak Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) i-sitter

 ( 511 )   35    Hivatali ügyintézési szolgáltatások.

  39    Kiskorúak utazás során történő kísérése.

 41    Korrepetálás; szórakoztató szolgáltatások nyújtása gyermekek számára; gyermekek számára biztosított

oktatási szolgáltatások; oktatási szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni

foglalkoztató központokban; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek számára játszócsoportok útján; játékok szervezése,
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 rendezése; szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás].

  44    Állatgondozás.

 45    Gyermekfelügyelet [babysitter szolgáltatások]; felügyeleti szolgáltatások; kísérő szolgáltatások; társasági

 kísérő szolgáltatások; kutyasétáltató szolgáltatások; személyi vásárlási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02607

 ( 220 ) 2021.06.30.

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

 ( 541 ) KÉMHATÁS

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek, brossúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú kiadványok.

 41    Nevelés, szakmai képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; brossúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú

 kiadványok elektronikus úton történő terjesztése.

 ( 210 ) M 21 02608

 ( 220 ) 2021.06.30.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek, brossúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú kiadványok.

 41    Nevelés, szakmai képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; brossúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú

 kiadványok elektronikus úton történő terjesztése.

 ( 210 ) M 21 02610

 ( 220 ) 2021.06.30.

 ( 731 )  Antalházi György, Mogyoród (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építés, lakó- és nem lakóépületek építése.

 ( 210 ) M 21 02614

 ( 220 ) 2021.06.30.

 ( 731 )  Bodor Attila, Cegléd (HU)

 ( 740 )  Földi Julianna Veronika, Budapest

 ( 541 ) BUDUA

 ( 511 )  25    Arcmaszkok [divatcikkek]; arcmaszkok [ruházat]; baseball sapka; baseball sapkák; bojtos sapkák; bőrből

készült fejfedők; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csuklyák, tompok; ellenzős sapkák; fejkendő; fejkendők;

fejpántok sportoláshoz; főkötők, megkötős sapkák; golfsapkák; izzadságelnyelő fejpántok; izzadságfelfogó

fejpántok; kerékpáros sapkák; muffok; muffok [ruházat]; napellenzők; napellenzők [fejfedők]; napellenzők

[ruházat]; napvédő kalapok; sapkák; símaszkok; sísapkák; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sport sapkák és

baseball sapkák; sportsapkák; strandkalapok; svájcisapkák, barettek; termo fejfedők; textil fejkendők; vízilabda

sapkák; alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; álarcosbálra való és halloween jelmezek; alkalmi, elegáns

ingek, frakkingek; alkalmi öltönyök; alsónemű és hálóruházat; alsórészek [ruházat]; alul összepatentozható

body-k, kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; amerikai [bolo] nyakkendők; amerikai (bolo)

nyakkendők nemesfém csattal; amerikai focimellények; ascot nyakkendők; ascotok (nyakkendők); atlétatrikók;
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atlétikai ruházat; autós kesztyűk; autóskabátok; azonos anyagú és színű pulóverből és kardigánból álló

együttesek; báli ruhák; ballonkabátok; ballonkabátok [ruházat]; ballonkabátok [trench coat]; baseball mezek,

egyenruhák; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; bermuda nadrágok; biciklisnadrágok; bikinik; blézerek;

blúzok; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; bomberdzsekik; borbélyköpenyek; bőrből készült

motorosruházat; bőrdzsekik; bőrkabátok; bőrmellények; bőrnadrágok; bőrövek; bőrövek [ruházat]; bőrruhák;

buggyos térdnadrágok, bricsesznadrágok; bugyogónadrágok, buggyos rövidnadrágok; cső felsők; csősálak; csukló

szalagok; dzsekik; dzsekik bélései; dzsekik motorkerékpárosoknak; dzsekik sportruházatként; dzsekik,

széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; egyberészes fürdőruhák

[hurkolt/kötöttáruk]; egyrészes overallok (playsuit); egyrészes ruhák; elöl gombolós hawaii mintás ingek; esküvői

ruhák; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek; esőköpenyek, esőkabátok; esőnadrágok;

esőponcsók; esőruhák; esőruhák, esőtől védő ruhák; estélyi, alkalmi kabátok; estélyi ruházat; farmer

kertésznadrágok, kertészruhák; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok; farmerruházat; fátylak

[ruházat]; favágó-kockás dzsekik; felsőkabátok; felsőruházat; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; férfi és női

dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi

felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi kabátok; férfi nadrágtartók; férfi, női és gyermek ruházat; férfi öltönyök;

férfi ruházat; férfi zoknik; fiú felsőruházat; fiú ruházat; focimellények; fodrász beterítőkendők; frakkok; francia

bugyik; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák,

úszódresszek; futball mez replikák, másolatok; futball mezek; futballmezek; futómezek; futónadrágok; futótrikók;

gallérok; gallérok [ruházat]; galléros ingek; gallérvédők; garbó nyakú felsők; garbó nyakú ingek; garbó nyakú

pulóverek; gyereknadrágok; gyermek felsőruházat; gyermekek beöltözős játékaihoz használatos jelmezek;

gyermekruházat; halloween-jelmezek; hálós jelzőtrikók; hamis garbó nyakú felsők; hamis garbó nyakú ingek;

hamis garbó nyakú melegítők; háromrészes öltönyök [ruházat]; hawaii mintás ingek; házikabátok; hétköznapi,

utcai viselet; hímzett ruhadarabok; hivatalos viselet; hódeszkás ruhák; hónadrágok; hónaljvédők; hosszú kabátok;

hosszú kimonók (nagagi); hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszú zakók;

hosszúnadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; hőszigetelt ruházat; időjárásálló felsőruházat; időjárásálló ruházat;

ingek; ingek legombolt gallérral; iskolai egyenruhák; izzasztó nadrágok; jelmezek; jelmezek, kosztümök;

kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kalóz nadrágok; kantáros kerékpáros nadrág; kantáros nadrágok,

kertésznadrágok; kapucnis felsők; kapucnis fürdőköpenyek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek,

melegítőfelsők; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kardigánok; karmelegítők [ruházat]; kendők [ruházat];

kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kezeslábas overallok; kezeslábas ruhák; kezeslábasok; kezeslábasok

[felsőruházat]; kezeslábasok, overallok; kifordítható dzsekik; kisgyermek ruházat; kismama felsők; kismama

ingek; kismama leggingek; kismama nadrágok; kismama rövidnadrágok; kismama ruhák; kismama ruházat;

kismamaruhák; köpenyek; kordbársony ingek; kordbársony nadrágok; környakas pulóverek; körsálak [ruházat];

kórusi talárok; koszorúslány ruhák; kosztümök; kosztümök szerepjátékokhoz; kötények; kötények [ruházat];

kötényruhák; kötényruhák, ingruhák; kötényruhák, kötények; lábfej nélküli harisnyanadrágok; lányka

felsőruházat; lányka ruhák; latex ruházat; laza, informális öltönyök; legging nadrágok, cicanadrágok; leplek;

lezser, hétköznapi ingek; melegítő felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning

nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok;

melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok, melegítő alsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények;

mellények [gilet]; mellények, kötött mellények; mellények [ruházat]; menyasszonyi harisnyatartók; menyasszonyi

ruhák; mezek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; miniszoknyák; monokinik; motorkerékpáros

öltözékek; műbőr ruházat; munkaköpenyek; munkaruházati cikkek; nadrágok; nadrágok hétköznapi viseletre;

nadrágszoknyák; napozóruhák; nedvességfelszívó sportingek; nedvességfelszívó sportnadrágok; női alkalmi

ruhák; női felsőruházat; női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női kosztümök; női overallok; női ruhák;

nyakbavalók; nyakkendők; nyakkendők (aszkotok); nyakkendők, selyem nyaksálak; nyakmelegítők; nyakpántok

[ruházati cikkek részei]; nyakpántos topok [felsőrészek]; nyaksál; nyaksálak; nyaksálak [ruházat]; nyaksálak

[sálak]; nyitott nyakú ingek; nyomtatott pólók; oldalzsebes nadrágok; öltöny zakók; öltönyhöz való ingek;
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öltönynadrágok, kosztümnadrágok; öltönyök; öltönyök férfiak részére; öltözékek a ruházat védelmére; otthoni

köntösök; otthoni ruházat; overallok kismamáknak; overallok, munkaruhák; pamut rövidnadrágok; pamutkabátok;

parti kalapok [ruházat]; plüssruházat; polár pulóverek; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; poncsók;

 pongyolák; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik.

 37    Gépjármű gumiabroncs szerelés és javítás; autók alvázvédelmének szolgáltatásai; autók olajozása, zsírozása;

autómosási szolgáltatások; autótisztítás; csónakok részeinek és tartozékainak karbantartása és javítása; gépjármű

javítása; gépjárművek belső terének javítása; gépjárművek karbantartása; gépjárművek motorjainak tuningolása;

gépjárművek teljeskörű tisztítása; gépkocsi-karosszéria javításával kapcsolatos szolgáltatások; gépkocsi tisztítás

és autómosás; gépkocsik karbantartása és javítása; gépkocsik út menti javítása; hajók javításával vagy

karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; járműkárpitozás és javítás; járműmosás; járműtakarítás;

járművek alvázvédelmének szolgáltatásai; járművek átvizsgálása, nagyjavítása; járművek felújítása; járművek

karbantartása, szervizelése és javítása; járművekhez járó alvázrészek és karosszériák javítása és karbantartása;

kerékpárok javítása és karbantartása; légi járművek karbantartása, javítási szolgáltatások; motorok tuningolása;

repülőgépek külső és belső tisztítása; szárazföldi járművek karbantartása és javítása; bútorasztalos munkák

[javítás]; bútorfelújítás, restaurálás; bútorfestés; bútorjavítás; bútorok javítása; bútorok karbantartása; bútorok

lakkozása, fényezése; járműülések kárpitozása; kárpitjavítás; kárpitozás; konyhabútorok javítása; szekrények

javítása; szekrények újraburkolása; újrakárpitozás; ruhajavítás; ruhák felújítása; ruházat karbantartása és javítása;

 textiláruk javítása és karbantartása; ülések huzattal való ellátása; varrás [javítás]; vászonnemű vasalása.

 41    Kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása; audio- és vizuális média biztosítása

kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;

audiovizuális bemutatók; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra;

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

szervezése; bálok szervezése és lebonyolítása; bérlet/bérbeadás (rekreációs berendezés/szolgáltatás);

ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez; dalírás; dalírási szolgáltatások;

digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; digitális zeneszolgáltatás az internetről; díjátadók

vendégül látása [szervezés]; diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; dokumentumfilmek készítése

közvetítés céljából; dokumentumfilmek készítése; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; elektronikus könyvtári szolgáltatások elektronikus információnyújtáshoz (beleértve az archív

információkat) szöveg, audio és/vagy video információ formájában; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások;

előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása;

énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; esküvői szórakoztatás megszervezése; falfestő-művészeti

szolgáltatások; fantázia sport ligákkal, szövetségekkel kapcsolatos szolgáltatások; felvonulások szervezése;

fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;

helyiségek biztosítása szórakoztatási célokra; információnyújtás a zene terén; interaktív szórakoztatási

szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; internetes adatbázisból származó,

online szórakoztatással kapcsolatos információk nyújtása; jegyfoglalás koncertekre; jegyfoglalás

szórakozóhelyekre; kabarék és diszkók; karaoke bár szolgáltatások; klubok szórakoztató szolgáltatásai;

klubszolgáltatások [diszkó]; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; közösségi klubok szolgáltatásai

szórakoztatási célokra; közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi sport- és kulturális események

szervezése; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; kulturális show-k szervezése; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; lézerbemutatók, lézershow-k;

lézershow-k [szórakoztatás]; mentorálás; online szórakoztatás; online szórakoztatás nyújtása; partik tervezése és

lebonyolítása [szórakoztatás]; partiszervezési szolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások;

rádiós szórakoztatás; show-k szervezése és bemutatása; számítógépes adatbázisból vagy internetről online

biztosított szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatás; szórakoztatás lézershow-k formájában; szórakoztatás

nyújtása globális kommunikációs hálózaton keresztül; szórakoztatás szépségversenyek formájában; szórakoztatás

telefon útján; szórakoztatási célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási

célú show-k rendezése; szórakoztatási célú ünnepségek lebonyolítása; szórakoztatási és szabadidős létesítmények
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biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztató

bemutatók szervezése; szórakoztató klubszolgáltatások; szórakoztató show-k rendezése; szórakoztató

szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában; születésnapi party-

rendezvény szervezése; turnézó előadások [road show-k], mint szórakoztatási szolgáltatások; tűzijátékok;

ugrálóvárak biztosítása szórakoztatási célokra; vetélkedők, versenyek szervezése; webrádiós szórakoztatási

szolgáltatások; zenekeverési szolgáltatások; zenés show-k készítése; zenés szórakoztatási szolgáltatások;

zenészek által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; zeneszerzés; zeneszerzési szolgáltatások; eredeti

felvételek készítése; felvételkészítő szolgáltatások; fényképészet; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás;

filmgyártási szolgáltatások; filmkészítés stúdiókban; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon;

korhatár-besorolási szolgáltatások televíziós, filmes, zenés, video- és játéktartalomhoz; rádiós szórakoztató

műsorok készítése; show-k és filmek készítése; videofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videók,

videofelvételek készítése; zene rögzítése; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés

céljából; zenei előadás; zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; zenei produkciók; élő

előadások bemutatása; élő előadások készítése; élő show-k készítése; élő szórakoztató előadások bemutatása; élő

zenei előadások; élő zenei koncertek; élő zenei műsorok; élő zenés szolgáltatások; lemezlovasok, DJ

szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; szórakoztatás bűvész show-k formájában; szórakoztatási

szolgáltatások élő show-khoz; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; zene és ének előadás

 tartása.

 44    Állatkozmetika; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; arcápolási szolgáltatások; barnító szalon

és szolárium által nyújtott szolgáltatások; barnító szalonok; bőrápolási szolgáltatások; borbély szolgáltatások;

fodrász szolgáltatás; fodrászat; gyantázási szolgáltatások szőr eltávolítására embereknek; hajápolási

szolgáltatások; hajegyenesítő szolgáltatások; hajfonási szolgáltatások; hajgöndörítő szolgáltatások; hajmelírozási

szolgáltatások; hajmosás; hajszínező szolgáltatások; hajvágás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások;

higiéniai szolgáltatások emberek számára; körömápolási szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési

szolgáltatások; kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások; lábápolási szolgáltatások; manikűr és pedikűr

szolgáltatások; pedikűr szolgáltatások; sminkszolgáltatások; szemöldök-festési szolgáltatások;

szemöldök-formázási szolgáltatások; szemöldök-tetoválási szolgáltatások; szemöldökfestési szolgáltatások;

szempilla-festési szolgáltatások; szempilla-hosszabbítási szolgáltatások; szempillafestési szolgáltatások;

szempillagöndörítő szolgáltatások; szépészeti szolgáltatások, különösen szempillák terén; szépségápolás emberek

részére; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; szőrtelenítő szolgáltatások

embereknek; végleges szőrtelenítési és szőrcsökkentő szolgáltatások; testékszerek behelyezése; testékszerek

felhelyezése; tetoválás; tetoválások kozmetikai lézerkezelése; tetoválások lézeres eltávolítása; tetoválószalonok

 szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 21 02615

 ( 220 ) 2021.06.30.

 ( 731 )  Bodor Attila, Cegléd (HU)

 ( 740 )  Földi Julianna Veronika, Budapest

 ( 541 ) DJ BUDUA

 ( 511 )  25    Arcmaszkok [divatcikkek]; arcmaszkok [ruházat]; baseball sapka; baseball sapkák; bojtos sapkák; bőrből

készült fejfedők; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csuklyák, tompok; ellenzős sapkák; fejkendő; fejkendők;

fejpántok sportoláshoz; főkötők, megkötős sapkák; golfsapkák; izzadságelnyelő fejpántok; izzadságfelfogó

fejpántok; kerékpáros sapkák; muffok; muffok [ruházat]; napellenzők; napellenzők [fejfedők]; napellenzők

[ruházat]; napvédő kalapok; sapkák; símaszkok; sísapkák; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sport sapkák és

baseball sapkák; sportsapkák; strandkalapok; svájcisapkák, barettek; termo fejfedők; textil fejkendők; vízilabda

sapkák; alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; álarcosbálra való és halloween jelmezek; alkalmi, elegáns

ingek, frakkingek; alkalmi öltönyök; alsónemű és hálóruházat; alsórészek [ruházat]; alul összepatentozható

body-k, kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; amerikai [bolo] nyakkendők; amerikai (bolo)
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nyakkendők nemesfém csattal; amerikai focimellények; ascot nyakkendők; ascotok (nyakkendők); atlétatrikók;

atlétikai ruházat; autós kesztyűk; autóskabátok; azonos anyagú és színű pulóverből és kardigánból álló

együttesek; báli ruhák; ballonkabátok; ballonkabátok [ruházat]; ballonkabátok [trench coat]; baseball mezek,

egyenruhák; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; bermuda nadrágok; biciklisnadrágok; bikinik; blézerek;

blúzok; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; bomberdzsekik; borbélyköpenyek; bőrből készült

motorosruházat; bőrdzsekik; bőrkabátok; bőrmellények; bőrnadrágok; bőrövek; bőrövek [ruházat]; bőrruhák;

buggyos térdnadrágok, bricsesznadrágok; bugyogónadrágok, buggyos rövidnadrágok; cső felsők; csősálak; csukló

szalagok; dzsekik; dzsekik bélései; dzsekik motorkerékpárosoknak; dzsekik sportruházatként; dzsekik,

széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; egyberészes fürdőruhák

[hurkolt/ kötöttáruk]; egyrészes overallok (playsuit); egyrészes ruhák; elöl gombolós hawaii mintás ingek;

esküvői ruhák; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek; esőköpenyek, esőkabátok;

esőnadrágok; esőponcsók; esőruhák; esőruhák, esőtől védő ruhák; estélyi, alkalmi kabátok; estélyi ruházat; farmer

kertésznadrágok, kertészruhák; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok; farmerruházat; fátylak

[ruházat]; favágó-kockás dzsekik; felsőkabátok; felsőruházat; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; férfi és női

dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi

felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi kabátok; férfi nadrágtartók; férfi, női és gyermek ruházat; férfi öltönyök;

férfi ruházat; férfi zoknik; fiú felsőruházat; fiú ruházat; focimellények; fodrász beterítőkendők; frakkok; francia

bugyik; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák,

úszódresszek; futball mez replikák, másolatok; futball mezek; futballmezek; futómezek; futónadrágok; futótrikók;

gallérok; gallérok [ruházat]; galléros ingek; gallérvédők; garbó nyakú felsők; garbó nyakú ingek; garbó nyakú

pulóverek; gyereknadrágok; gyermek felsőruházat; gyermekek beöltözős játékaihoz használatos jelmezek;

gyermekruházat; halloween-jelmezek; hálós jelzőtrikók; hamis garbó nyakú felsők; hamis garbó nyakú ingek;

hamis garbó nyakú melegítők; háromrészes öltönyök [ruházat]; hawaii mintás ingek; házikabátok; hétköznapi,

utcai viselet; hímzett ruhadarabok; hivatalos viselet; hódeszkás ruhák; hónadrágok; hónaljvédők; hosszú kabátok;

hosszú kimonók (nagagi); hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszú zakók;

hosszúnadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; hőszigetelt ruházat; időjárásálló felsőruházat; időjárásálló ruházat;

ingek; ingek legombolt gallérral; iskolai egyenruhák; izzasztó nadrágok; jelmezek; jelmezek, kosztümök;

kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kalóz nadrágok; kantáros kerékpáros nadrág; kantáros nadrágok,

kertésznadrágok; kapucnis felsők; kapucnis fürdőköpenyek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek,

melegítőfelsők; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kardigánok; karmelegítők [ruházat]; kendők [ruházat];

kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kezeslábas overallok; kezeslábas ruhák; kezeslábasok; kezeslábasok

[felsőruházat]; kezeslábasok, overallok; kifordítható dzsekik; kisgyermek ruházat; kismama felsők; kismama

ingek; kismama leggingek; kismama nadrágok; kismama rövidnadrágok; kismama ruhák; kismama ruházat;

kismamaruhák; köpenyek; kordbársony ingek; kordbársony nadrágok; környakas pulóverek; körsálak [ruházat];

kórusi talárok; koszorúslány ruhák; kosztümök; kosztümök szerepjátékokhoz; kötények; kötények [ruházat];

kötényruhák; kötényruhák, ingruhák; kötényruhák, kötények; lábfej nélküli harisnyanadrágok; lányka

felsőruházat; lányka ruhák; latex ruházat; laza, informális öltönyök; legging nadrágok, cicanadrágok; leplek;

lezser, hétköznapi ingek; melegítő felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning

nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok;

melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok, melegítő alsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények;

mellények [gilet]; mellények, kötött mellények; mellények [ruházat]; menyasszonyi harisnyatartók; menyasszonyi

ruhák; mezek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; miniszoknyák; monokinik; motorkerékpáros

öltözékek; műbőr ruházat; munkaköpenyek; munkaruházati cikkek; nadrágok; nadrágok hétköznapi viseletre;

nadrágszoknyák; napozóruhák; nedvességfelszívó sportingek; nedvességfelszívó sportnadrágok; női alkalmi

ruhák; női felsőruházat; női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női kosztümök; női overallok; női ruhák;

nyakbavalók; nyakkendők; nyakkendők (aszkotok); nyakkendők, selyem nyaksálak; nyakmelegítők; nyakpántok

[ruházati cikkek részei]; nyakpántos topok [felsőrészek]; nyaksál; nyaksálak; nyaksálak [ruházat]; nyaksálak
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[sálak]; nyitott nyakú ingek; nyomtatott pólók; oldalzsebes nadrágok; öltöny zakók; öltönyhöz való ingek;

öltönynadrágok, kosztümnadrágok; öltönyök; öltönyök férfiak részére; öltözékek a ruházat védelmére; otthoni

köntösök; otthoni ruházat; overallok kismamáknak; overallok, munkaruhák; pamut rövidnadrágok; pamutkabátok;

parti kalapok [ruházat]; plüssruházat; polár pulóverek; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; poncsók;

 pongyolák; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik.

 41    Kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása; audio- és vizuális média biztosítása

kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;

audiovizuális bemutatók; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra;

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

szervezése; bálok szervezése és lebonyolítása; bérlet/bérbeadás (rekreációs berendezés/szolgáltatás);

ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez; dalírás; dalírási szolgáltatások;

digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; digitális zeneszolgáltatás az internetről; díjátadók

vendégül látása [szervezés]; diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; dokumentumfilmek készítése

közvetítés céljából; dokumentumfilmek készítése; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; elektronikus könyvtári szolgáltatások elektronikus információnyújtáshoz (beleértve az archív

információkat) szöveg, audio és/vagy video információ formájában; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások;

előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása;

énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; esküvői szórakoztatás megszervezése; falfestő-művészeti

szolgáltatások; fantázia sport ligákkal, szövetségekkel kapcsolatos szolgáltatások; felvonulások szervezése;

fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;

helyiségek biztosítása szórakoztatási célokra; információnyújtás a zene terén; interaktív szórakoztatási

szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; internetes adatbázisból származó,

online szórakoztatással kapcsolatos információk nyújtása; jegyfoglalás koncertekre; jegyfoglalás

szórakozóhelyekre; kabarék és diszkók; karaoke bár szolgáltatások; klubok szórakoztató szolgáltatásai;

klubszolgáltatások [diszkó]; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; közösségi klubok szolgáltatásai

szórakoztatási célokra; közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi sport- és kulturális események

szervezése; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; kulturális show-k szervezése; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; lézerbemutatók, lézershow-k;

lézershow-k [szórakoztatás]; mentorálás; online szórakoztatás; online szórakoztatás nyújtása; partik tervezése és

lebonyolítása [szórakoztatás]; partiszervezési szolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások;

rádiós szórakoztatás; show-k szervezése és bemutatása; számítógépes adatbázisból vagy internetről online

biztosított szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatás; szórakoztatás lézershow-k formájában; szórakoztatás

nyújtása globális kommunikációs hálózaton keresztül; szórakoztatás szépségversenyek formájában; szórakoztatás

telefon útján; szórakoztatási célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási

célú show-k rendezése; szórakoztatási célú ünnepségek lebonyolítása; szórakoztatási és szabadidős létesítmények

biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztató

bemutatók szervezése; szórakoztató klubszolgáltatások; szórakoztató show-k rendezése; szórakoztató

szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában; születésnapi party-

rendezvény szervezése; turnézó előadások [road show-k], mint szórakoztatási szolgáltatások; tűzijátékok;

ugrálóvárak biztosítása szórakoztatási célokra; vetélkedők, versenyek szervezése; webrádiós szórakoztatási

szolgáltatások; zenekeverési szolgáltatások; zenés show-k készítése; zenés szórakoztatási szolgáltatások;

zenészek által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; zeneszerzés; zeneszerzési szolgáltatások; eredeti

felvételek készítése; felvételkészítő szolgáltatások; fényképészet; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás;

filmgyártási szolgáltatások; filmkészítés stúdiókban; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon;

korhatár-besorolási szolgáltatások televíziós, filmes, zenés, video- és játéktartalomhoz; rádiós szórakoztató

műsorok készítése; show-k és filmek készítése; videofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videók,

videofelvételek készítése; zene rögzítése; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés

céljából; zenei előadás; zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; zenei produkciók; élő
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előadások bemutatása; élő előadások készítése; élő show-k készítése; élő szórakoztató előadások bemutatása; élő

zenei előadások; élő zenei koncertek; élő zenei műsorok; élő zenés szolgáltatások; lemezlovasok, DJ

szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; szórakoztatás bűvész show-k formájában; szórakoztatási

szolgáltatások élő show-khoz; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; zene és ének előadás

 tartása.

 ( 210 ) M 21 02617

 ( 220 ) 2021.06.30.

 ( 731 )  RVD Partners Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) RVD Partners

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02619

 ( 220 ) 2021.06.30.

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

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Roland Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 02620

 ( 220 ) 2021.06.30.

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

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Roland Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 02630

 ( 220 ) 2021.07.01.

 ( 731 ) Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Egészség- és fitnesztréning; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitness edzéssel kapcsolatos

konzultáció; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesztanácsadás; fizikai edzettséggel

kapcsolatos oktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos szolgáltatások; sport- és

szabadidős tevékenységek; sportesemények megszervezése; testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzéssel

 kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása.
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 ( 210 ) M 21 02640

 ( 220 ) 2021.07.05.

 ( 731 )  dr. Mátyás Bence, Sárospatak (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; know-how átadás; konferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

 mentorálás; szakmai képzések; oktatási programok.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások és ide tartozó kutatói tevékenységek; ipari elemzési, ipari kutatási és

ipari tervezési szolgáltatások; szoftverfejlesztések; anyagtesztelések; fizikai kutatások; geológiai kutatások;

földtani kutatások; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatások; szénmonoxid-kibocsájtás-csökkentése;

technológiai kutatások; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; víz alatti növényzetek kutatása; tudományos

 kutatások.

 ( 210 ) M 21 02644

 ( 220 ) 2021.07.05.

 ( 731 )  Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 02649

 ( 220 ) 2021.07.05.

 ( 731 )  Andrics László Antal, Szigetszentmiklós (HU)

 Jeszenszky Zsolt András, Budapest (HU)

 ( 541 ) Rocktükör

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

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

 ( 210 ) M 21 02651

 ( 220 ) 2021.07.05.

 ( 731 )  Szöllősi Balázs, Kecskemét (HU)

 ( 541 ) Malac a Holdon

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

 ( 210 ) M 21 02661

 ( 220 ) 2021.07.06.

 ( 731 )  PEPPY-TRADE Kft., Kistarcsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  8    Egyszer használatos evőeszközök; biológiailag lebomló evőeszközök; evőeszköztartó dobozok.

 16    Eldobható egyszer használatos dobozok cellulózból; kukorica keményítőből készült étel dobozok; elviteles

 használatra készült eldobható dobozok.

  21    Tányér; eldobható tányér; tál.
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 ( 210 ) M 21 02662

 ( 220 ) 2021.07.06.

 ( 731 )  JOKE Market Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Karamellák [cukorkák]; mentolos cukorkák; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek].

 ( 210 ) M 21 02687

 ( 220 ) 2021.07.07.

 ( 731 )  Silver Hotel Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Easy Star Hotel

 ( 511 )   43    Időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 02688

 ( 220 ) 2021.07.07.

 ( 731 )  Tomelilla Kft., Boda (HU)

 ( 740 )  Patinorg Kft., Budapest

 ( 541 ) IntelliNozzle

 ( 511 ) 7    Kultivátorok [gépek]; nem kézzel működtetett mezőgazdasági eszközök; mezőgazdasági gépek; talajművelő

gépek mezőgazdasági használatra; növényvédő szerek célzott kijuttatására szolgáló permetező eszközök;

növényvédő szerek célzott kijuttatására szolgáló adagoló porlasztóeszközök; növényvédő szerek célzott

kijuttatására szolgáló távvezérléssel ellátott permetező eszközök; permetezőgépek; mezőgazdasági

permetezőgépek; permetező, porlasztó szerelvények; adagoló-porlasztók; utánfutókra szerelhető permetezőgépek,

porlasztók; traktorokra szerelhető permetezőgépek, porlasztók; automata permetezőrendszerek mezőgazdasági

célokra; vontatható permetező berendezések mezőgazdasági használatra; porlasztók melyek mezőgazdasági

permetezőgépek alkatrészei; járművekre erősített permetezők, porlasztók termesztett növények permetezésére;

permetezők, porlasztók [gépek] gyomirtó permetezéshez, mezőgazdasági használatra; permetezők, porlasztók

[gépek] gombaölő permetezéshez, mezőgazdasági használatra; permetezők, porlasztók [gépek] mezőgazdasági

 használatra, rovarirtó permetezéshez.

 ( 210 ) M 21 02689

 ( 220 ) 2021.07.07.

 ( 731 )  Szeles Áron, Gyál (HU)

 ( 541 ) GRIZZO

 ( 511 )   12    Kerékpárok.

 ( 210 ) M 21 02692

 ( 220 ) 2021.07.06.

 ( 731 )  Grabant János, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kalmár Katalin, Nagykanizsa

  
( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 21 02693

 ( 220 ) 2021.07.07.

 ( 731 )  OTIS Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság, Kunszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 ) DIOLA

 ( 511 )  29    Almapüré; bogyós gyümölcsök, konzervált; csemegekukorica, elkészített; csemegeuborka; csokoládés
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mogyoróvaj; darált mandula; datolya; dióféle-alapú krémek; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; előkészített

gyümölcsök; étkezési olajok; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított zöldségek; feldolgozott

gyümölcsökből válogatás; feldolgozott zöldségek; fokhagyma [konzervek]; földimogyoró, elkészítve; gomba,

tartósított; guacamole [avokádószósz]; gyömbérdzsem; gyömbér, tartósított; gyümölcsalapú koncentrátum

főzéshez; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek (1); gyümölcsbefőttek (2); gyümölcs csipsz; gyümölcshéj;

gyümölcskocsonya, -zselé ; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;

hagymakarikák; hagyma, tartósított; hummusz [csicseriborsókrém]; ízesített mogyorók, diók; kandírozott

[cukrozott] mogyorók/diók; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kimchi [erjesztett zöldségételek];

kókuszdiótej-alapú italok; kókuszolaj és -zsír [étkezési]; kristályosított gyömbér; lecitin étkezési célokra;

lekvárok [citrusfélékből]; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; magvak, elkészítve; mandulatej;

mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra; mazsola; mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített;

mogyorótej; mogyorótej étkezési célokra; mogyoróvaj; napraforgómag, elkészítve; olajbogyó, tartósított; pácolt

gyömbér; padlizsánkrém; pektin táplálkozásra; préselt gyümölcspép; savanyú káposzta (1); savanyúkáposzta (2);

savanyúságok; szárított, aszalt kókuszdió; szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; tahini

[szezámmagkrém]; tartósított paprika; töltött káposztatekercsek; tőzegáfonya szósz [befőtt]; virágpor

készítmények [élelmiszer]; zöldségalapú kenhető termékek; zöldségalapú koncentrátum főzéshez; zöldségek, főtt;

 zöldségek, tartósított; zöldségesmousse-ok [habok]; zöldségkonzervek; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém.

 30    Almaszósz [ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; borkő [monokálium-tartarát] kulináris célokra; bors [ételízesítő];

chow-chow [zöldséges ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; curry [fűszer]; csokoládé; csokoládé alapú

szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; darált fokhagyma [fűszer];

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

édességek karácsonyfák díszítéséhez; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; ételízesítő [fűszer]; fahéj

[fűszer]; feldolgozott magok fűszerezési használatra; földimogyorós édességek; fűszerek (1); fűszerek (2);

fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; fűszernövények; gyümölcsös édességek; gyümölcsös

sütemények/torták; gyümölcsöszselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; kakaó; kandiscukor (1); kandiscukor

(2); karamellák [cukorkák]; kávé; kekszek, rágcsálnivalók; kerti gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek];

ketchup [szósz]; konyhasó; kurkuma; leheletfrissítő mentabonbonok; mandulás édességek; marcipán; marcipán

massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; menta cukrászati használatra; mentolos cukorkák; méz; mustár;

mustárliszt; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pesto [szósz]; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz);

pralinék; pudingok (1); pudingok (2); sáfrány [ételízesítő]; salátaöntetek; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna

sütési célokra]; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szószok [ízesítőszerek,

fűszeres mártások]; tea; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra];

 természetes édesítőszerek; vanília [ízesítőszer]; zab alapú ételek; zellersó.

 31    Bogyók [friss gyümölcsök]; csalán; cserjék; ehető lenmag, feldolgozatlan; étkezési szezámmag,

feldolgozatlan; feldolgozatlan csemegekukorica-csövek [hántolva vagy hántolatlanul]; feldolgozatlan diófélék;

földimogyoróból készült takarmánypogácsa; földimogyoró, friss; friss fokhagyma; friss gyümölcsök; friss

gyümölcs válogatás; friss kerti gyógynövények; friss mogyoró; friss zöldségek; gesztenye, friss; hagymák, friss

zöldségek; magvak; mandula [gyümölcs]; paprika [növény]; szarvasgomba, friss; szentjánoskenyér, nyers;

 törköly [gyümölcsök visszamaradt részei].

 32    Gyümölcslevek; mandulatej; méz alapú alkoholmentes italok; mustok; smoothie-k [gyümölcs- vagy

 zöldségitalok]; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szörpök italokhoz; zöldséglevek [italok].

 ( 210 ) M 21 02697

 ( 220 ) 2021.07.08.

 ( 731 )  Eperjesi-Ancsák Andrea, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

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

csiszolószerek; ajakfények; ajakrúzsok; alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; állatsamponok; arcpúder;

aromatikus anyagok [esszencia olajok]; bajuszviaszok; balzsamok nem gyógyászati célokra; basma [kozmetikai

színező]; bergamottolaj; bőrápoló kozmetikumok; dezodoráló szappan; dezodorok emberi használatra vagy

állatoknak; dezodorok házi kedvenceknek; esszenciális olajok; éterikus esszenciák; fürdősók nem gyógyászati

használatra; füstölő; füstölő készítmények [illatszerek]; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hajegyenesítő

készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajhullámosító készítmények; hajspray; illatszer készítmények (1);

illatszer készítmények (2); illóolajok, mint ételízesítők; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan;

jázminolaj; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények]; kozmetikai célú folyadékok, oldatok;

kozmetikai festékek; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok;

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

szemöldökhöz; kölnivíz (1); kölnivíz (2); leheletfrissítő lapocskák; lehelet frissítő spray; levegőillatosító

készítmények; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej kozmetikai használatra;

masszázsgyertyák kozmetikai célokra; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra; menta esszencia

[illóolaj]; menta illatszerekhez; micellás víz; naptejek; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nem

gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; olajok

testápolási, higiéniai célokra; rózsaolaj; samponok; smink (1); smink (2); sminkeltávolító, sminklemosó

készítmények; szappan (1); szappan (2); száraz samponok; szemöldökceruzák (1); szemöldökceruzák (2);

 szempillaspirál; szőrtelenítő gyanta; szőrtelenítők; terpének [esszencia olajok]; testápolási cikkek.

 18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára; bevásárlóhálók;

bevásárlótáskák; bőröndök; bőröndök kerekekkel; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőr pórázok; bőrruházat (2);

dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből (1); dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből (2); hátizsákok, hátitáskák;

hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; kézitáskák; kézitáska vázak; kulcstartótokok;

oldalhordozó táskák csecsemők hordozására (1); oldalhordozó táskák csecsemők hordozására (2); oldalhordozó

táskák csecsemők hordozására (3); oldaltáskák, tarisznyák; pénztárcák, levéltárcák; piperetáskák üresen;

poggyász (1); poggyász (2); ruhatáskák utazáshoz; satchel táskák; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; táskák,

hátizsákok táborozóknak; táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből; utazókészletek [bőráruk]; útitáskák;

 vadásztáskák [vadászkellékek].

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

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

vászonhuzatok kivételével; fekhelyek, ágyak házikedvencek részére; felfújható párnák, nem gyógyászati

használatra; hálómatracok; húsvágó deszkák, vágódeszkák; kemping matracok; matracok; palacktartók; párnák,

 díszpárnák; párnák, fejpárnák; párnák háziállatoknak; pelenkázó matracok.

 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; asztaldíszek; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; asztali ecet- és olajtartók (1);

asztali ecet- és olajtartók (2); asztali füstelszívó; asztali késtartók; asztali szalvétatartók; bögrék, korsók;

cukorfogók [csipeszek]; cukorkásdobozok; cukortartók; csészealjak; csészék; edényáruk; edények, fazekak;

edényfogók és -alátétek; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével; étkészletek; fésűk; fésűk állatoknak;

főzőedények; fűszertartó szettek; gyertya alátétek; gyertyatartó üvegedények [tartók]; gyümölcsprések, nem

elektromos, háztartási használatra; habverők, nem elektromos; háztartási eszközök, kis méretű; háztartási

keverőgépek, nem elektromos; hordozható hűtőtáskák, nem elektromos; ivóedények; ivópalackok sportoláshoz

(1); ivópalackok sportoláshoz (2); izotermikus táskák; jegesvödrök, hűtővödrök; jégfogó csipeszek;

jégkockaformák; kancsók; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek; keksztartók; kenőecsetek;

kenyérkosarak, háztartási célokra; kenyértartók; kenyérvágó deszkák; kerámiák háztartási használatra; kézi
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habverők, nem elektromos, háztartási használatra; kézi keverőpalackok [koktél shaker]; kisállat-etető tálak,

automatikus; kis nyársak [tűk] fémből, sütéshez; koktélkeverők; kompótos tálka; konyhai dobozok, tárolók;

konyhai eszközök, kis méretű (1); konyhai eszközök, kis méretű (2); konyhai vágódeszkák; konyharuhák; kosarak

háztartási használatra; kozmetikai ecsetek, pipere ecsetek; kozmetikai eszközök; levesestálak; likőrös készletek;

merőkanalak; palackok; papírtányérok; piknik kosarak edénykészlettel; piperetáskák, neszesszerek; poharak

papírból vagy műanyagból; poháralátétek, nem papírból vagy textilből; salátás kanalak; salátástálak; serpenyők;

sószórók; süteményformák; sütő alátétek; sütőformák, süteményszaggatók; szappantartók (1); szappantartók (2);

tálak aromaolajok párologtatására; tálalátétek [asztali eszközök]; tálcák háztartási használatra; tálcák papírból,

háztartási használatra; tányéralátétek, nem papírból vagy textilből; tányérok; tárolók, tároló edények háztartási

vagy konyhai célokra; tea cozy [teáskanna melegítő]; teafilter-tartók; teafőző tojások; teásdobozok; teáskannák;

teáskészletek [terítékek]; teaszűrők; termoszok; tésztakészítők, kézi működtetésű; tésztaszaggatók; tésztavágók;

tortalapátok; uzsonnás dobozok; üvegáru italokhoz; üvegedények, demizsonok [folyadék szállítására]; üvegek;

 üvegek [tárolóedények]; vajtartók; vázák; zöldségestálak.

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

takarók, ágyszoknyák; ágytakarók; ágyterítők, ágytakarók; asztali futók textilből; asztalterítők, nem papírból (1);

asztalterítők, nem papírból (2); baba hálózsákok; dunyhák, paplanok; gyapjúszőnyeg; hálózsákok; hálózsákok

babáknak; matrachuzatok; nyomdai alátétek szövetanyagból; párnahuzatok, vánkoshuzatok (1); párnahuzatok,

vánkoshuzatok (2); párnahuzatok, vánkoshuzatok (3); párnahuzatok vászonból, ciha; pikniktakarók; poháralátétek

textilből; takarók kisállatok számára; tányéralátétek, nem papírból; tányéralátétek textilből; textilszalvéták;

 törölközők; úti takarók, plédek; vászon matrachuzatok.

 25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; baba nadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; dzsekik; esőruhák; fejre való sálak,

fejkendők; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; hálóköntösök, pongyolák; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok (1);

hosszúnadrágok (2); ingek; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kimonók; kombinék [alsónemű];

kötények [ruházat]; kötényruhák; legging nadrágok, cicanadrágok; mellények; melltartók; műbőr ruházat;

nyakkendők; overallok, munkaruhák; öltönyök; papucsok; pelerinek; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak

[szőrmék]; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek;

sálak; strandcipők; strandruházat; szandálok; szárik; szoknyák; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; vállkendők,

 nagykendők.

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

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok

rendezése; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; reklámcélú

forgatókönyvírás; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; szállodai üzletvezetés; televíziós vásárlási

 műsorok készítése; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02698

 ( 220 ) 2021.07.08.

 ( 731 )  Vitalweb Plus Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) DentiCalm

 ( 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; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fogzást elősegítő

 készítmények.

 ( 210 ) M 21 02699
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 ( 220 ) 2021.07.08.

 ( 731 )  Ex Machina Kft., Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árösszehasonlító szolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; marketing szoftverkiadás keretében; marketing

 szolgáltatások.

 36    Bankügyletek lebonyolítása; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások); elektronikus

tőkeátutalás; hitelkártyák kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; kedvezmények nyújtása más résztvevő

létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; online banki szolgáltatások; pénzügyi információk

nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi információk nyújtása; virtuális valuták elektronikus átutalása; virtuális

 valuták pénzügyi átváltása; visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik felek számára.

 ( 210 ) M 21 02700

 ( 220 ) 2021.07.08.

 ( 731 )  Vitalweb Plus Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) DentiMini

 ( 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; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fogzást elősegítő

 készítmények.

 ( 210 ) M 21 02701

 ( 220 ) 2021.07.08.

 ( 731 )  Arnold Péter, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Liber Noémi, Szigetvár

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia,

 fizikoterápia; fizikoterápiás szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; terápiás testkezelések.

 ( 210 ) M 21 02703

 ( 220 ) 2021.07.08.

 ( 731 )  INFOMIX Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kálóczy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ixnet Páciens Portál

 ( 511 )  42    Számítógépes rendszerek tervezése; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás;

 szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver mint szolgáltatás [SaaS].

 ( 210 ) M 21 02704

 ( 220 ) 2021.07.08.

 ( 731 )  Matheisz Dorottya, Vecsés (HU)

 ( 740 )  Dr. Hadnagy József, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching [tréning]; csoportos

edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési, sportolási létesítmények foglalása; edzési

utasítások és felszerelés biztosítása; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; edzőfelszerelések biztosítása;

edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások; egészség- és

fitnesztréning; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; élő sportesemények lebonyolítása; erőnlét-kondicionáló edzések

lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos

képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények

biztosítása; fitnesz klub szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz órák vezetése; fitnesz tanácsadás;

fitneszedzési szolgáltatások; fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; fizikai edzettséggel

kapcsolatos oktatás; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fizikai erőnléti oktatás; formában

tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos

szolgáltatások; információnyújtás sporttevékenységekhez; köredzések tartása; sport- és szabadidős

tevékenységek; sport edzőtábori szolgáltatások; sport klub szolgáltatások; sportedzői tevékenység;

sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények

közvetítése honlapokon keresztül; sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sportklubok

rendezvényeinek irányítása; sportoktatás; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatási szolgáltatások;

sportoktatás/edzés; sportlétesítmények üzemeltetése; sportoktatói szolgáltatások; sportolók képzése; sportolókkal

kapcsolatos információnyújtás; sportpark szolgáltatások; sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények

szervezésével kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények,

versenyek és sportbajnokságok szervezése; sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása;

sportszolgáltatások; sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos

tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése;

sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; sporttevékenységekkel

kapcsolatos edzői szolgáltatások; sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek és

sportesemények megszervezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek rendezése;

sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; súlyzós edzés oktatása; súlyzós edzéssel kapcsolatos

edzőtermi szolgáltatások; szabadidős és képzési szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés];

személyi edzői szolgáltatások; szórakoztató sportszolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások sportesemények

formájában; testedző órák; testedző létesítmények biztosítása; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások

biztosítása; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzési,

testnevelési szolgáltatások; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi

szolgáltatások; testnevelés; testnevelési oktatás; testnevelési szolgáltatások; sportfelszerelések és -eszközök

 bérbeadása; szabadidős létesítmények üzemeltetése.

 ( 210 ) M 21 02705

 ( 220 ) 2021.07.08.

 ( 731 )  Papp Judit, Veresegyház (HU)

 ( 541 ) V4 Repülőnap

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 21 02706

 ( 220 ) 2021.07.08.

 ( 731 )  Sugár Zsanett, Debrecen (HU)

 ( 541 ) Spiritual Beauty

 ( 511 )  44    A test és a lélek egészségét és jóllétét szolgáló gyógyfürdői szolgáltatások; arcápolási szolgáltatások; barnító

szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; barnító szalonok; bőrápolási szolgáltatások; bőrápolással

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; bőrápoló szalonok; cérnaszálas szemöldökszedési szolgáltatások;

elektrolízis kozmetikai célokra; emberi higiéniai és szépségápolási berendezések bérbeadása; fejbőrápolási

szolgáltatások; fodrász szalonok; fodrászszalon szolgáltatások; fodrászszalonok szolgáltatásai gyermekeknek;

fodrászszalonok szolgáltatásai nőknek; fodrászszalonok szolgáltatásai férfiaknak; gyantás szőrtelenítés;

gyantázási szolgáltatások szőr eltávolítására embereknek; haj újranövesztésével kapcsolatos egyéni gyógyászati

szolgáltatások; hajápolási szolgáltatások; hajápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; higiéniai és

szépségápolási szolgáltatások; injekciós feltöltőkezelések kozmetikai célokra; higiéniai szolgáltatások emberek

számára; karcsúsító kezelések; karcsúsító szalonok szolgáltatásai; kollagénindukciós kezelési szolgáltatások

[mikro-needling]; körömápolási szolgáltatások; körömápoló szalon szolgáltatásai; kozmetikai arc- és testkezelési

szolgáltatások; kozmetikai arckezelés; kozmetikai arckezelési szolgáltatások; kozmetikai célú bőrbarnítási

szolgáltatás [emberi használatra]; kozmetikai elektrolízis; kozmetikai hajkezelés; kozmetikai kezelés; kozmetikai

kezelések; kozmetikai lézeres bőrkezelés; kozmetikai sminkelési szolgáltatások; kozmetikai szolgáltatások;

kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai termékek felvitele az arcra;

kozmetikai termékek felvitele a testre; kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások; kozmetikai testápoló

szolgáltatások; kozmetikai testkezelések; kozmetikai vizsgálat; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; lábak szépségápolása; lábápolás; lábápolási szolgáltatások; lábköröm-gomba kozmetikai

lézerkezelése; lézeres bőrfeszesítő szolgáltatások; lézeres bőrfiatalító szolgáltatások; lézeres szőreltávolító

kozmetikai kezelés; lézeres szőrtelenítési szolgáltatások; manikűr; manikűr és pedikűr szolgáltatások; manikűr

szolgáltatások; mesterséges barnítási szolgáltatások; mikropigmentációs szolgáltatások; narancsbőr [cellulitisz]

eltávolításával kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások; narancsbőr-kezelési szolgáltatások; online

sminktanácsadási szolgáltatások; seprűvénák kozmetikai lézerkezelése; smink szolgáltatások; sminkelési

tanácsadás és annak alkalmazása; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; sminkszolgáltatások;

sminktanácsadási szolgáltatások online vagy személyesen; spa szolgáltatások, gyógyfürdők; szemöldök-festési

szolgáltatások; szemöldök-formázási szolgáltatások; szemöldök-tetoválási szolgáltatások; szemöldökfestési

szolgáltatások; szempilla-festési szolgáltatások; szempilla-hosszabbítási szolgáltatások; szempillafestési

szolgáltatások; szempillagöndörítő szolgáltatások; szépészeti szolgáltatások, különösen szempillák terén;

szépségápolás; szépségápolás emberek részére; szépségápolási kezelések; szépségápolási tanácsadás;

szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás;

szépségápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; szépséggel kapcsolatos információnyújtás; szépségszalon

és fodrászati szolgáltatások; szépségszalon szolgáltatások; szépségszalonok; szépségszalonok szolgáltatásaival

kapcsolatos tájékoztatás; színelemzés [kozmetikai szolgáltatások]; szolárium szolgáltatások; szőrtelenítő

kezelések; szőrtelenítés elektrolízissel; szőrtelenítő szolgáltatások embereknek; tanácsadás a szépségápolással

kapcsolatban; tanácsadás a test- és szépségápolás területén; tanácsadás az interneten keresztül a test- és

szépségápolás területén; tanácsadási szolgáltatások a sminkelés területén; tartós smink szolgáltatások; tartós

szempillagöndörítési szolgáltatások; testen található narancsbőr [cellulitisz] eltávolítása; testművészet;

testművészeti szolgáltatások; testszőrzet-eltávolítással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; végleges

szőrtelenítési és szőrcsökkentő szolgáltatások; visszerek kozmetikai lézerkezelése; zsírlebontással kapcsolatos

egyéni gyógyászati szolgáltatások; borbélyüzletek; borbély szolgáltatások; borbélyüzletek szolgáltatásai;

festékszóró barnító szolgáltatások; festékszóró barnító szalonok szolgáltatásai; festékszóró barnító szolgáltatások

az emberi testre; fodrász szolgáltatás; fodrászat; fodrászszalonok szolgáltatásai katonai szolgálatot teljesítőknek;

gőzfürdő létesítményekkel kapcsolatos tájékoztatás; gyógyfürdőben nyújtott szépségápolási szolgáltatások;

gyógyfürdők által nyújtott kozmetikai testápolási szolgáltatások; hajfonás; hajfonási szolgáltatások; hajformázás;
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hajkezelés; hajgöndörítő szolgáltatások; hajmelírozási szolgáltatások; hajmosás; hajszínező szolgáltatások;

hajvágás; hajvisszaállítás; jakuzzi, pezsgőfürdő szolgáltatások; infravörös szauna szolgáltatások; szolárium

szalonok szolgáltatásai; szolgáltatások az emberi test gyantázására; szórópisztolyos bőrbarnító szolgáltatások;

szórópisztolyos bőrbarnító szalonok szolgáltatásai; tájékoztatás a hajformázás terén; vérkeringés javításával

 kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások; zsírleszívási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02707

 ( 220 ) 2021.07.08.

 ( 731 )  Bilac Hungary Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 ) SOLIUM

 ( 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).

 ( 210 ) M 21 02708

 ( 220 ) 2021.07.09.

 ( 731 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Hello Egészség

 ( 511 )   36    Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 21 02739

 ( 220 ) 2021.07.14.

 ( 731 )  Shell Brands International AG, Baar (CH)

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

 ( 541 ) GO WELL

 ( 511 )   35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02747

 ( 220 ) 2021.07.14.

 ( 731 )  Webshop Global Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Nadrágpelenkák online kiskereskedelme; babaápolási cikkek online kiskereskedelme; háztartási cikkek

 online kiskereskedelme.

 ( 210 ) M 21 02749

 ( 220 ) 2021.07.14.

 ( 731 )  Glória Ingatlan Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Szomszédom a BudaPart

 ( 511 )   37    Építőipari szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.

 ( 210 ) M 21 02771

 ( 220 ) 2021.07.15.

 ( 731 )  Yatsan Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ipsics Ügyvédi Iroda (dr. Ipsics Gábor ügyvéd), Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   20    Ágyak; matracok.

 ( 210 ) M 21 02773

 ( 220 ) 2021.07.16.

 ( 731 )  Székesfehérvári Szakképzési Centrum, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai és üzleti

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;

mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási

létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs

és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; oktatási vizsgafeladatok összeállítása;

 tanulási eredmény felmérése és érvényesítése; különböző forrásból származó tudás felmérése és érvényesítése.

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; oktatási vizsgafeladatok fejlesztése, ellenőrzése

 és szakértése.

 ( 210 ) M 21 02796

 ( 220 ) 2021.07.19.

 ( 731 )  Varga Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikecz András ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  37    Járművek professzionális külső/belső takarítása; takarító vállalati szolgáltatások; takarítási szolgáltatások;

 takarításhoz kapcsolódó tájékoztatás, tanácsadás és szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 21 02800

 ( 220 ) 2021.07.19.

 ( 731 )  SAP Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Csatári Ákos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás.

  44    Fizikai rehabilitáció.
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 ( 210 ) M 21 02801

 ( 220 ) 2021.07.19.

 ( 731 )  Szentpéteri József László, Pécs (HU)

 ( 740 )  Wartig Ügyvédi Iroda, Pécs

 ( 541 ) Add el Magad!

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

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

 ( 210 ) M 21 02802

 ( 220 ) 2021.07.19.

 ( 731 )  Szentpéteri József László, Pécs (HU)

 ( 740 )  Wartig Ügyvédi Iroda, Pécs

 ( 541 ) Sell Yourself!

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

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

 ( 210 ) M 21 02803

 ( 220 ) 2021.07.19.

 ( 731 )  Dr. Szentpéteri József László, Pécs (HU)

 ( 740 )  Wartig Ügyvédi Iroda, Pécs

 ( 541 ) Kreatív Kalandok

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

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

 ( 210 ) M 21 02811

 ( 220 ) 2021.07.20.

 ( 731 )  HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja (HU)

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

 ( 541 ) FIT-BIOM

 ( 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); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus

fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi
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készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 21 02812

 ( 220 ) 2021.07.20.

 ( 731 )  HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja (HU)

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

 ( 541 ) RE-BELLY

 ( 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); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus

fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 21 02814

 ( 220 ) 2021.07.21.

 ( 731 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

 ( 541 ) Balance

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

 ( 210 ) M 21 02815

 ( 220 ) 2021.07.21.

 ( 731 )  GABO-V434 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Czeglédi Ádám Sándor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Elkészített pizzaételek; friss pizzák; pizza alapok; pizzafűszerek; pizzaszószok; pizzatészták.

  39    Pizza kiszállítás; készételek és italok házhozszállítása.

 43    Bár- és éttermi szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; vendéglátási

 szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].
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 ( 210 ) M 21 02817

 ( 220 ) 2021.07.21.

 ( 731 )  Kozák Kereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Tattayné Dr. Baski Ágnes ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Asztali vizek, ásványvizek, citromos sörök, gyümölcs ízesítésű sörök, energiaitalok, gyömbéres üdítőital,

gyümölcslevek, alkoholmentes gyümölcsnektárok, smoothie-k, sörök, szénsavas víz, szódavíz, szörpök italokhoz,

 szörpök limonádéhoz, üdítőitalok, vizek, zöldséglevek.

 33    Alkoholos eszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (sörök kivételével), almabor,

aperitifek, borok, brandy, borpárlat, cseresznyepálinka, digesztívek (likőrök és szeszes italok), égetett szeszes

italok, gin, gyomorkeserű (bitter) italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, nem söralapú kevert alkoholos

 italok, koktélok, likőrök, rum, szeszes italok, vodka, whisky.

 ( 210 ) M 21 02819

 ( 220 ) 2021.07.21.

 ( 731 )  Kozák Kereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Tattayné Dr. Baski Ágnes ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Asztali vizek, ásványvizek, citromos sörök, gyümölcs ízesítésű sörök, energiaitalok, gyömbéres üdítőital,

gyümölcslevek, alkoholmentes gyümölcsnektárok, smoothie-k, sörök, szénsavas víz, szódavíz, szörpök italokhoz,

 szörpök limonádéhoz, üdítőitalok, vizek, zöldséglevek.

 33    Alkoholos eszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (sörök kivételével), almabor,

aperitifek, borok, brandy, borpárlat, cseresznyepálinka, digesztívek (likőrök és szeszes italok), égetett szeszes

italok, gin, gyomorkeserű (bitter) italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, nem söralapú kevert alkoholos

 italok, koktélok, likőrök, rum, szeszes italok, vodka, whisky.

 ( 210 ) M 21 02820

 ( 220 ) 2021.07.21.

 ( 731 )  HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja (HU)

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

 ( 541 ) HORSEMAX

 ( 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); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;
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étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus

fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 21 02823

 ( 220 ) 2021.07.21.

 ( 731 )  Pap Szilárd, Herend (HU)

 ( 740 )  Dr. Pajor Levente, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Rajzfilmek; animált rajzfilmek mozifilmek formájában; letölthető rajzfilmek; rajzfilmeket tartalmazó

műsoros videokazetták; videolemezek előre felvett animációs rajzfilmekkel; videoszalagok előre felvett

 animációs rajzfilmekkel.

  16    Celluloid lapok rajzfilmkészítéshez.

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

  41    Animációs rajzfilmek készítése.

  42    Képeslapokon megjelenő rajzfilmfigurák tervezése.

 ( 210 ) M 21 02824

 ( 220 ) 2021.07.21.

 ( 731 )  Pálffy Balázs, Bicske (HU)

 ( 740 )  Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Munka- és munkaerő közvetítő szoftverek.

  35    Álláshirdetés; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítő szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 21 02828

 ( 220 ) 2021.07.22.

 ( 731 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

szivacsok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt

 üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

  33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

 ( 210 ) M 21 02829

 ( 220 ) 2021.07.22.

 ( 731 )  Whiskynet Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 ) NEMCSAK KÍNÁLJUK, ÉRTÜNK IS HOZZÁ!

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

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, online kereskedelmi ügyletek, online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére, webáruház, kereskedelmi adminisztráció, nyomtatványok megjelenítése,

terjesztése; nyomtatványok megjelenítése oktatás és reklámozás céljából; reklám, marketing és promóciós

anyagok megjelenítése és terjesztése; nyomtatványok promóciós anyagok megjelenítése és terjesztése online

 módon; italok és ételek kis- és nagykereskedelme, online italforgalmazás, üzleti menedzsment.

  43    Vendéglátás (élelmezés), éttermi és bárszolgáltatások; időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 02832

 ( 220 ) 2021.07.22.

 ( 731 )  A2 Endoszkópos Centrum Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   42    Orvosi kutatás.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; csillapító kezelés; diétás és táplálkozási

tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; kórházak;

orvosi ellátás; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési

célokra; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; pszichológus [szolgáltatások];

 távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02833

 ( 220 ) 2021.07.22.

 ( 731 )  A1 Endoszkópos Centrum Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   42    Orvosi kutatás.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; csillapító kezelés; diétás és táplálkozási

tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; kórházak;

orvosi ellátás; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési
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célokra; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; pszichológus [szolgáltatások];

 távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02834

 ( 220 ) 2021.07.22.

 ( 731 )  Zalatnai Brigitta, Budakeszi (HU)

 ( 541 ) Jövőkép

 ( 511 ) 9    Audio felvételek; audiovizuális felvételek; elektronikus kiadványok az interaktív technológia területén;

exponált filmek; exponált mozgóképfilmek; felvételek [hangfelvételek]; filmek, mozgófilmek; hangfelvételek;

letölthető filmek; letölthető képfájlok; letölthető képsorok; letölthető média; letölthető oktatási média; letölthető

podcast-ok; letölthető videofelvételek; multi-média felvételek; műsoros mozgófilmes videók; podcastok;

 videofelvételek; videofilmek.

 ( 210 ) M 21 02875

 ( 220 ) 2021.07.27.

 ( 731 )  Hankook Tire & Technology Co., Ltd, Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjárműkerekek; kerékpárkerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjárműkerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

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

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

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 210 ) M 21 02878

 ( 220 ) 2021.07.27.

 ( 731 )  Waldorf-Holding Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 541 ) Kantinetta

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

 ( 210 ) M 21 02884

 ( 220 ) 2021.07.27.

 ( 731 )  SANIMIX Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Arcgőzölő készülékek [szaunák]; bidék; bojlerek, kazánok [kivéve gépek részei]; csapok; csapok

[vízcsapok] csövekhez; csillárok; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromos fűtőberendezések; elektromos

kisülési csövek világításra; elektromos lámpák; fénycsövek világításra; fény diffúzorok; foglalatok elektromos

lámpákhoz; fürdőkádak (1); fürdőkádak (2); fürdőszobai melegítők; fürdőszobai vízvezeték szerelvények;

fürdőszoba szerelvények; fűtőberendezések [víz]; gömblámpák; hidromasszázs fürdőberendezések;
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hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére; ívlámpák;

izzószálas égők; kádak ülőfürdőkhöz; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; kézszárító készülékek mosdókba;

lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak; lámpák; lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (3);

mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; mosdókagylók [szaniter berendezések részei]; mosogatók, mosdók;

piszoárok [szaniter berendezések]; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok, fűtőtestek

központi fűtéshez; spa kádak, hidromasszázs kádak; szauna berendezések; terápiás lámpák, nem gyógyászati

célokra; toalettek [WC-k]; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; vécékagylók; vécéülőkék; világító

berendezések és készülékek; villanykörték (1); villanykörték (2); vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések

 (1); vízelosztó berendezések (2); WC-vízöblítő tartályok; zuhanyok.

 ( 210 ) M 21 02885

 ( 220 ) 2021.07.27.

 ( 731 )  SANIMIX Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  11    Arcgőzölő készülékek [szaunák]; bidék; bojlerek, kazánok [kivéve gépek részei]; csapok; csapok

[vízcsapok] csövekhez; csillárok; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromos fűtőberendezések; elektromos

kisülési csövek világításra; elektromos lámpák; fénycsövek világításra; fény diffúzorok; foglalatok elektromos

lámpákhoz; fürdőkádak (1); fürdőkádak (2); fürdőszobai melegítők; fürdőszobai vízvezeték szerelvények;

fürdőszoba szerelvények; fűtőberendezések [víz]; gömblámpák; hidromasszázs fürdőberendezések;

hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére; ívlámpák;

izzószálas égők; kádak ülőfürdőkhöz; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; kézszárító készülékek mosdókba;

lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak; lámpák; lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (3);

mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; mosdókagylók [szaniter berendezések részei]; mosogatók, mosdók;

piszoárok [szaniter berendezések]; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok, fűtőtestek

központi fűtéshez; spa kádak, hidromasszázs kádak; szauna berendezések; terápiás lámpák, nem gyógyászati

célokra; toalettek [WC-k]; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; vécékagylók; vécéülőkék; világító

berendezések és készülékek; villanykörték (1); villanykörték (2); vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések

 (1); vízelosztó berendezések (2); WC-vízöblítő tartályok; zuhanyok.

 ( 210 ) M 21 02924

 ( 220 ) 2021.08.02.

 ( 731 )  Kovács Attila Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kosztolányi Ádám Kristóf, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők

emberek számára; humán étrendkiegészítők; étrendkiegészítőként használható gyógyélelmiszerek;

gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógynövények; gyógynövényi forrásokból származó antioxidánsok;

antioxidánsok diétás használatra; antioxidánsok; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidáns kiegészítők;

gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; vegyes vitaminkészítmények; vitamin

kiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó

 étrend-kiegészítők.

 29    Alga emberi fogyasztásra; algakivonatok élelmiszerekhez; ehető tengeri alga; feldolgozott étkezési tengeri

alga; feldolgozott spirulina alga; fűszeres tengeri alga [jabangim]; szárított ehető algák; szárított ehető tengeri

 alga; szárított étkezési tengeri alga [hoshi-wakame]; zöldségek, tartósított.
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 ( 210 ) M 21 02935

 ( 220 ) 2021.08.02.

 ( 731 )  Karlo Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dwornik Marek, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Okostelefonok; okoskarórák; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szíjak okoskarórákhoz; kiegészítők,

tartozékok okostelefonokhoz; kiegészítők, tartozékok okoskarórákhoz; védőfóliák okostelefonokhoz; védőfóliák

 okoskarórákhoz; védőtokok okostelefonokhoz.

 ( 210 ) M 21 03040

 ( 220 ) 2021.08.17.

 ( 731 )  Eszt-RBrand Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr.Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); almabor; borok; égetett szeszesitalok;

 gyümölcstartalmú alkoholos italok; likőrök; lőre, csiger; szeszes italok; vodka; whisky.

A rovat 128 darab közlést tartalmaz.
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