
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  232.740

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 19 02048

 ( 220 )  2019.06.27.

 ( 732 )  ARANYTOPÁZ Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Munz és Társai Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  Kicsi Gesztenye

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  234.627

 ( 151 )  2021.06.14.

 ( 210 )  M 20 03154

 ( 220 )  2020.10.20.

 ( 732 )  Lencsés-Konorót Ferenc, Las Chafiras (ES)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Ózon monitorok nem gyógyászati használatra.

 ( 111 )  234.877

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 20 03968

 ( 220 )  2020.12.23.

 ( 732 )  Pap Adél Mária, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  WEDIZONE

 ( 511 )   42    Honlap- és weboldal-kialakítás, honlap és weboldal arculati tervezés, webdizájn szolgáltatások.

 ( 111 )  234.889

 ( 151 )  2021.09.28.

 ( 210 )  M 20 03460

 ( 220 )  2020.11.13.

 ( 732 )  COMPACT-HU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 ) 2    Abroncsfal-festékek; aeroszolos tárolókban, tartályokban árusított festékek; akril védőbevonatok [festékek

formájában]; akrilbevonatok [festékek]; alapozó bevonatok [festékek] fához; alapozó bevonatok [festékek és

olajok]; alapozó bevonatok [festékek] fémekhez; alapozó bevonatok, készítmények járműkarosszériákhoz

[festékek és olajok]; alapozó festékek; alumínium festékek; anti-graffiti bevonatok [festékek]; antisztatikus

festékek; anyagok művészek számára [festékek]; átlátszó befejező felületkezelő anyagok festékek formájában;

átlátszó bevonó keverékek [festékek]; átlátszó bevonóanyagok [festékek]; autóiparban használt bevonatok

festékek formájában; baktériumölő festékek; beltéri festék; beltéri festékek; beton tömítésére, lezárására szolgáló

termékek [festékek]; betonfelületeken használt ipari festékek; betonpadló festékek; betonvédő termékek

[festékek]; bevonat felújító anyagok festékek formájában; bevonatok festékek formájában; bevonatok spray-k

formájában [festékek]; bevonatokként használatos porok festékek formájában; bevonóanyagok [festékek];

bevonóanyagok festékek formájában; bitumenből készült bevonóanyagok [festékek]; bútorok gyártásához

használt festék; dekorációs festékek, díszítő festékek; diszperziós festékek; elektroforézises bevonóanyagok

[festékek]; elektromosan vezető festékek lakkok gyártásához; építészeti festékek; épületek állagának védelmére

használt anyagok [festékek]; faanyag gombásodását megelőző szereket tartalmazó készítmények [festékek];

faanyag korhadását megelőző szereket tartalmazó készítmények [festékek]; faanyag rovarkártevők általi

károsodását megelőző szereket tartalmazó készítmények [festékek]; fabevonatok [festékek]; fához használt

bevonatok festékek formájában; falbevonatok [festékek]; feldolgozott ásványok festékadalékként történő

felhasználásra; felületkezelő anyagok festékek formájában; felületvédő bevonatok [festékek]; fémek kopás elleni

védelmére szolgáló elasztikus festékek; fémek korrózió elleni védelmére szolgáló elasztikus festékek;

fémfelületeken használt ipari festékek; fémvédő termékek [festékek]; fenoltartalmú korrózióálló festék;

fényvisszaverő [reflektív] festékek; fényvisszaverő szórható festékek; festék készítmények; festékadalékok

hígítók formájában; festékek a repülőipar számára; festékek állatok megjelöléséhez; festékek az alsó hajótesthez;

festékek elasztikus homlokzatbevonatok formájában; festékek elektrolitikus bevonáshoz; festékek gépekhez;

festékek gépjárműipari felhasználásra; festékek ipari berendezésekhez; festékek [nem szigeteléshez] tekercsek

bevonásához; festékek, színezékek, pigmentek és tinták; festékhígítók; fluoreszkáló festékek; foszforeszkáló

anyagok [festékek]; foszforeszkáló festékek; foto-lumineszcens festékek [nem szigeteléshez]; gépjárművek

gyártásához használt festék; gombaölő bevonatok festékek formájában; graffiti elleni festékek; hajók alján

használt bevonatok festékek formájában; hígító készítmények festékekhez és bevonatokhoz; hígítók lakkokhoz és

más festékekhez; hőálló bevonatok festékek formájában; hőálló festékek; ipari bevonatok festékek formájában;

járművek újrafestésére szolgáló szerek [festékek]; járműveken használt bevonatok festékek formájában;

jelölőanyagok utakhoz festékek formájában; keréktárcsa festékek; készítmények alapozási célokra [festékek];

készítmények festékek formájában; készítmények festékek hígításához; korrózió elleni bevonatok [festékek];

korróziógátló festékek; kültéri festékek; lakkok [festékek]; lazúrok [festékek, lakkok]; metál festékek; olajban

oldódó színezékek, festékek; oldószerek festékek hígításához; oldószeres festékek fához; oldószermentes

festékek; pigmentek festékekhez; poliuretán bevonatok [festékek]; spray bevonatok [festékek]; szórható festékek,

festék spray-k; tekercseken használatos ipari festékek; tűzálló festékek; tűzgátló festék; tűzkésleltető anyagként

használt készítmények [festékek]; védőbevonatok spray-k formájában, betonhoz [festékek]; vezetőképes festékek;

világító festékek; vízbázisú festékek [nem szigeteléshez] autóipari használatra; zománcbevonatok festékek

 formájában.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy- és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

abroncsfal-festékek; aeroszolos tárolókban, tartályokban árusított festékek; akril védőbevonatok [festékek

formájában]; akrilbevonatok [festékek]; alapozó bevonatok [festékek] fához; alapozó bevonatok [festékek és

olajok]; alapozó bevonatok [festékek] fémekhez; alapozó bevonatok, készítmények járműkarosszériákhoz

[festékek és olajok]; alapozó festékek; alumínium festékek; anti-graffiti bevonatok [festékek]; antisztatikus

festékek; anyagok művészek számára [festékek]; átlátszó befejező felületkezelő anyagok festékek formájában;

átlátszó bevonó keverékek [festékek]; átlátszó bevonóanyagok [festékek]; autóiparban használt bevonatok

festékek formájában; baktériumölő festékek; beltéri festék; beltéri festékek; beton tömítésére, lezárására szolgáló

termékek [festékek]; betonfelületeken használt ipari festékek; betonpadló festékek; betonvédő termékek

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 19. szám, 2021.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2611



[festékek]; bevonat felújító anyagok festékek formájában; bevonatok festékek formájában; bevonatok spray-k

formájában [festékek]; bevonatokként használatos porok festékek formájában; bevonóanyagok [festékek];

bevonóanyagok festékek formájában; bitumenből készült bevonóanyagok [festékek]; bútorok gyártásához

használt festék; dekorációs festékek, díszítő festékek; diszperziós festékek; elektroforézises bevonóanyagok

[festékek]; elektromosan vezető festékek lakkok gyártásához; építészeti festékek; épületek állagának védelmére

használt anyagok [festékek]; faanyag gombásodását megelőző szereket tartalmazó készítmények [festékek];

faanyag korhadását megelőző szereket tartalmazó készítmények [festékek]; faanyag rovarkártevők általi

károsodását megelőző szereket tartalmazó készítmények [festékek]; fabevonatok [festékek]; fához használt

bevonatok festékek formájában; falbevonatok [festékek]; feldolgozott ásványok festékadalékként történő

felhasználásra; felületkezelő anyagok festékek formájában; felületvédő bevonatok [festékek]; fémek kopás elleni

védelmére szolgáló elasztikus festékek; fémek korrózió elleni védelmére szolgáló elasztikus festékek;

fémfelületeken használt ipari festékek; fémvédő termékek [festékek]; fenoltartalmú korrózióálló festék;

fényvisszaverő [reflektív] festékek; fényvisszaverő szórható festékek; festék készítmények; festékadalékok

hígítók formájában; festékek a repülőipar számára; festékek állatok megjelöléséhez; festékek az alsó hajótesthez;

festékek elasztikus homlokzatbevonatok formájában; festékek elektrolitikus bevonáshoz; festékek gépekhez;

festékek gépjárműipari felhasználásra; festékek ipari berendezésekhez; festékek [nem szigeteléshez] tekercsek

bevonásához; festékek, színezékek, pigmentek és tinták; festékhígítók; fluoreszkáló festékek; foszforeszkáló

anyagok [festékek]; foszforeszkáló festékek; foto-lumineszcens festékek [nem szigeteléshez]; gépjárművek

gyártásához használt festék; gombaölő bevonatok festékek formájában; graffiti elleni festékek; hajók alján

használt bevonatok festékek formájában; hígító készítmények festékekhez és bevonatokhoz; hígítók lakkokhoz és

más festékekhez; hőálló bevonatok festékek formájában; hőálló festékek; ipari bevonatok festékek formájában;

járművek újrafestésére szolgáló szerek [festékek]; járműveken használt bevonatok festékek formájában;

jelölőanyagok utakhoz festékek formájában; keréktárcsa festékek; készítmények alapozási célokra [festékek];

készítmények festékek formájában; készítmények festékek hígításához; korrózió elleni bevonatok [festékek];

korróziógátló festékek; kültéri festékek; lakkok [festékek]; lazúrok [festékek, lakkok]; metál festékek; olajban

oldódó színezékek, festékek; oldószerek festékek hígításához; oldószeres festékek fához; oldószermentes

festékek; pigmentek festékekhez; poliuretán bevonatok [festékek]; spray bevonatok [festékek]; szórható festékek,

festék spray-k; tekercseken használatos ipari festékek; tűzálló festékek; tűzgátló festék; tűzkésleltető anyagként

használt készítmények [festékek]; védőbevonatok spray-k formájában, betonhoz [festékek]; vezetőképes festékek;

világító festékek; vízbázisú festékek [nem szigeteléshez] autóipari használatra; zománcbevonatok festékek

 formájában.

 ( 111 )  234.913

 ( 151 )  2021.09.27.

 ( 210 )  M 19 03120

 ( 220 )  2019.10.09.

 ( 732 )  Magyar Posta Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Melinda jogtanácsos, Magyar Posta Zrt., Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

[céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek]; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; atléták által használt
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gyanták; babaágyak; babaházak (1); babaházak (2); baba játszószőnyegek; babák; babaruhák; baseball kesztyűk;

baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések]; békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz;

berendezések játékokhoz; biliárdasztal mandinerek; biliárdasztalok; biliárdgolyók; bingó kártyák; bobok,

bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok]; bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák;

cumisüvegek játékbabáknak; csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csocsó asztalok, asztali foci asztalok;

csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek]; dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák; darts;

diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok; drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; építőjátékok;

építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták; érmével működő

biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe; felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; férfi

szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz gépek; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók

repülőgépmodellekhez; golfkesztyűk; golftáska címkék; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák;

görgők álló, mozdulatlan edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők

labdákhoz; gyepjavító szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák

[kártyajátékok]; halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; hegymászó hevederek;

hevederek vitorlás szörfdeszkákhoz; hinták; hintalovak; hógömbök; hokiütők; hordozható egységek videojátékok

játszásához; hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez

kialakított védőfóliák; horgászbotok; horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok, horgászdamilok (1);

horgászzsinórok, horgászdamilok (2); hótalpak; íjak íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek

vadászathoz vagy horgászathoz; játékálarcok (1); játékálarcok (2); játékautók; játékfegyverek; játékfigurák;

játékgitt; játék gyurma; játékházak; játékkártyák (1); játékkártyák (2); játékkonzolok; játék kozmetikumok [nem

használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik, játékmackók; játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak;

játékrobotok; játék sárkányok; játéksátrak; játékszerek; jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz;

kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];

kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák

műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk

[játékok tartozékai]; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; kirakós játékok [puzzle]; kiságyforgók

[játékok]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2); konfetti; korcsolyacipők rögzített korcsolyával; korcsolyák;

könyökvédők [sportcikkek]; kréták biliárddákókhoz; krikett táskák; labdák játékokhoz; lágyékvédők

sportoláshoz; leash-ek szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz; léggömbök; légpisztolyok

[játékok]; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek [hegymászó felszerelés];

matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák]; mellkas expanderek

[edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; merítőhálók

horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek szerencsejátékokhoz; orsók

sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko [pachinko]; paddleboardok;

paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez] sportcikkek; parittyák, csúzlik

[sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek (1); parti kellékek (2); parti konfettiágyúk; patkó játékok;

patronok durranós pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; pinaták [édességgel, játékokkal töltött parti

kellékek]; ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; poharak

kockajátékhoz; pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus sportgimnasztika szalagok;

robbanókupakok [játékok]; rollerek; rulett kerekek; sakkjátékok; sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok

görsíhez; sífelszerelésekhez és szörfdeszkákhoz kialakított táskák; siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei;

sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok, hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros

görkorcsolyák; sporthálók; súlyemelő övek [sportcikkek]; súlyzók (1); súlyzók (2); surfski kajakok (1); surfski

kajakok (2); szánkók [sportcikkek]; szappanbuborék fújók [játékszerek]; szeleptűk játéklabdák felfújására

szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák [sportcikkek]; színházi álarcok, maszkok; szörfdeszkák (1); szörfdeszkák

(2); táblajátékok; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; tekebábuk (1); tekebábuk (2); telekommunikációs

funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek; teniszhálók; teniszlabda dobó eszközök; térdvédők

[sportcikkek]; testedző berendezések; testedző övek a derék karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok;
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tornaeszközök; trambulinok; triciklik gyermekek számára [játékok]; ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák

[kickboardok]; úszóhártyás kesztyűk úszáshoz; úszók horgászathoz/halászathoz; úszómedencék [játékcikkek];

úszómellények, úszódzsekik; úszóövek; ütők játékokhoz; üveggolyók; védőpárnázatok, védőtömések

[sportruházat részei]; vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz; vidámparki hinták,

berendezések; videojátékok; vívófegyverek; vívókesztyűk; vívómaszkok, vívóálarcok; zsetonok

 szerencsejátékokhoz; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Járműfényezés; járműjavítás [üzemzavar]; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás];

járműmosás; járművek karbantartása; járművek karbantartása és javítása; járművek kenése; járművek rozsda

 elleni kezelése; járművek tisztítása; javítási információk.

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  235.117

 ( 151 )  2021.09.28.

 ( 210 )  M 21 00232

 ( 220 )  2021.01.25.

 ( 732 )  Bodnár Richárd Dániel, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Előadóművészek meghallgatása [munkaerő kiválasztás]; emberi erőforrás menedzsment és

munkaerő-toborzási szolgáltatások; hostess ügynökségek szolgáltatásai; humán erőforrásokkal kapcsolatos

konzultáció; munkaerő elhelyezési szolgáltatások előadóművészek számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások

hostessek számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások statiszták számára; munkaerő kölcsönzés; munkaerő

közvetítő szolgáltatások; munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; munkaerő-közvetítés; munkaerő-közvetítéssel

kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; munkaerő-toborzás; szereplőválogatás (casting)

előadóművészek számára; színészek toborzása (casting); színházi szereposztó ügynökség; ügynökségi

 szolgáltatások modellek számára.

 ( 111 )  235.118

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 00234

 ( 220 )  2021.01.25.

 ( 732 )  Pazicska Krisztofer 15%, Budapest (HU)

 Almásiné Koncz Karolina 25%, Budapest (HU)
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 Csikota Gergely 35%, Makó (HU)

 Varga Máté Dániel 25%, Szerencs (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy- és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: pólók, sapkák,

pulóverek, zoknik, kulcstartók, bögrék, korsók, csészék és bögrék, illatosítók gépkocsikhoz, matricák, matricák

autókra, rendszámtábla-tartók, fém rendszámtábla keretek, nem fém rendszámtábla keretek, nem fém

 rendszámtábla-rögzítők, nem fém rendszámtábla takarók.

 41    Szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális, szórakoztatási és sport

célú rendezvényszervezés; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az interneten

keresztül nyújtott tájékoztatás; autóversenyek szervezése; autóversenyekhez kapcsolódó információnyújtás; autós

 találkozók szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  235.120

 ( 151 )  2021.09.28.

 ( 210 )  M 21 00399

 ( 220 )  2021.02.04.

 ( 732 )  Székely Szabolcs, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Közlemények, kiadványok; nyomtatott folyóiratok, magazinok; rendszeresen megjelenő kiadványok;

 rendszeresen megjelenő nyomtatott kiadványok; újságok; zenei magazinok.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: alsóruházat; alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; baseball sapka; bögrék, korsók; ceruzák;

címkék, matricák; dísztárgyak üvegből; egészségügyi maszkok por elleni védelemre, orvosi célokra; ernyők,

esernyők; felfújható játékok; felfújható párnák; felfújható reklámballonok; felfújható reklámtárgyak; felfújható

strandjátékok; felsőruházat; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; füzetek; füzetpapír, jegyzetpapír;

határidőnaplók; hátizsák, hátitáska; hűtőmágnesek; íróeszközök; írószerek; jegyzettömbök, jegyzetblokkok,

jegyzetfüzetek; kabátok, dzsekik; karkötők, karperecek; karperecek, karkötők [ékszerek]; kulacsok [üresen];

matricák autókra; nadrágok; naplók, naptárak; órák; pólók; porvédő maszkok; pulóverek; sálak; sapkák;

szabadidő ruházat; személyes dísztárgyak nemesfémből; táskák, kézitáskák; teraszra való ernyők; toll- és

 ceruzatartók; tollak; USB pendrive-ok; üvegáru; vasalható matricák; védőálarcok/-maszkok; zoknik.

 41    Digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; elektronikus formátumú magazinok

megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás

megjelentetése; elektronikus magazinok kiadása; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra;

folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; hang- és videofelvételek készítése; információnyújtás a

zene terén; kiadványok megjelentetése; könyvek és magazinok megjelentetése; közösségi kulturális rendezvények

szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; magazinok

kiadása; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; online kiadványok megjelentetése;

szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató és kulturális rendezvények

szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; webes újságok megjelentetése; zenei

 fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei rendezvények szervezése.

 ( 111 )  235.131

 ( 151 )  2021.09.06.
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 ( 210 )  M 21 00058

 ( 220 )  2021.01.08.

 ( 732 )  Zsadányi Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 )  ridersunited

 ( 511 )  25    Zuhanyzósapkák; zsirardi kalapok; yashmagh [arab, palesztin kendők]; vízilabda sapkák; úszósapkák;

turbánok; textil fejkendők; termo fejfedők; tarka selyemkendők (baboskendők); tam o'shanterek [kerek skót

sapkák]; tábori sapkák; szőrmesapkák; szőrme muffok; szakácssapkák; szakácsok, séfek által viselt papírsapkák;

svájcisapkák, barettek; strandkalapok; sportsapkák; sportsapkák és baseballsapkák; sportfejfedők [kivéve

sisakok]; smici sapkák; sísapkák; símaszkok; sildes sapkák; sildes, ellenzős fejfedők; sildek, napellenzők

[fejfedők]; sildek, napellenzők; sapkák, kerek papi sapkák; sapkák; ruházati cikként használt papírkalapok,

papírcsákók; raszta sapkák, jamaicai sapkák; parti kalapok [ruházat]; papírkalapok [ruházat]; nikábok; napvédő

kalapok; napellenzők [ruházat]; napellenzők [fejfedők]; napellenzők; nádkalapok (suge-gasa); műszőrme

kalapok; muffok [ruházat]; muffok; mitrák, püspöksüvegek; mantilla fátyol; kötött sapkák; körsálak; kisméretű

kalapok; khimarok; kerékpáros sapkák; kendők [ruházat]; kendők fejre; karimátlan kis női kalapok [toque]; kalap

vázak; jasmakok [arcot takaró fátyol, kendő]; izzadtságfelszívó pántok teniszezéshez; izzadságfelfogó fejpántok;

izzadságelnyelő fejpántok; horgászsapkák; homlokpánt; hidzsábok; gyermekfejfedők; hálósapkák; gyapjú sapkák;

főkötők, megkötős sapkák; golfsapkák; főkötők [fejfedők]; fityulák; fezek; fejszalagok [ruházat]; fejre való sálak,

fejkendők; fejpántok sportoláshoz; fejkendők; fejkendő; fejfedők horgászathoz; fejdíszek [fátylak]; fedora

kalapok; fátylak [ruházat]; esőkalapok; ellenzős sapkák; divatos kalapok, fejkendők; divatkalapok; csuklyák,

tompok; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csomós sapkák; csadorok; cloche kalapok (harang szabású kalapok); cipők

ápolók részére; cilinderek, kürtőkalapok; bőrből készült fejfedők; bojtos sapkák; baseballsapkák; baseballsapka;

bandana kendők; bábuska kendők [babushka]; arcmaszkok [ruházat]; arcmaszkok [divatcikkek]; ápolónők,

nővérek által viselt papírsapkák; alvómaszkok; aikido ruhák; alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák;

álarcosbálra való és halloween jelmezek; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alkalmi öltönyök; állatbőrből készült

ruhák; alsók csecsemőknek; alsórészek [ruházat]; alul összepatentozható body-k, kombidresszek csecsemőknek

és kisgyermekeknek; amerikai [bolo] nyakkendők; amerikai (bolo) nyakkendők nemesfém csattal; amerikai

focimellények; anorák; ápolói egyenruhák; ápolónői nadrágok; ápolónői overallok; ápolónőruhák; ascot

nyakkendők; ascotok (nyakkendők); atlétatrikók; atlétikai ruházat; autós kesztyűk; autóskabátok; azonos anyagú

és színű pulóverből és kardigánból álló együttesek; babaoverallok; babakelengye; balettruhák; balettszoknyák;

báli ruhák; ballonkabátok; ballonkabátok [trench coat]; ballonkabátok [ruházat]; báránybőr bekecsek; báránybőr

kabátok; baseballmezek, egyenruhák; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; bermuda nadrágok;

biciklisnadrágok; bikinik; birkózó mérkőzéseken viselt ruházat; blézerek; blúzok; bő szárú rövidnadrágok; bő

szárú szabadidős nadrágok; boák; boák [nyakbavalók]; bokazoknik; boksz-nadrágok; bolerók; bomberdzsekik;

borbélyköpenyek; bőrből készült motorosruházat; bőrdzsekik; bőrkabátok; bőrmellények; bőrnadrágok; bőrövek;

bőrövek [ruházat]; bőrruhák; buggyos térdnadrágok, bricsesznadrágok; bugyogónadrágok, buggyos

rövidnadrágok; bundák, szőrmék [ruházat]; bundák, szőrmekabátok; burkák; burnuszok; búvárruhák, vízhatlan

ruhák, neoprén ruhák; capri nadrágok; chaps nadrág (ruházat); cheongsam (kínai hagyományos ruha); dzsekik

sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edzőnadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok;

egyberészes fürdőruhák [hurkolt/kötöttáruk]; egyenruhák; egyenruhák kereskedelmi használatra; egyrészes

kisgyermek- és csecsemőruhák; egyrészes overallok (playsuit); egyrészes ruhák; egyujjas kesztyűk; 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; favágó-kockás dzsekik; fehér köpenyek kórházi használatra; fejpánt, izzadás

felfogására; fejpántok izzadás felfogására; felsők csecsemőknek; felsőkabátok; felsőruházat; felszíni szárazruhák

vízi sportokhoz; 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;
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focimellények; fodrász beterítőkendők; frakkok; francia bugyik; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek;

fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruha gyermekek

számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák, úszódresszek; futballmez replikák, másolatok; futballmezek;

futómezek; futónadrágok; futótrikók; gabardin ruházat; gallérok; gallérok [ruházat]; galléros ingek; gallérvédők;

garbó nyakú felsők; garbó nyakú ingek; garbó nyakú pulóverek; gaucsók; golfnadrág; golfnadrágok; golfruházat,

a kesztyűk kivételével; golfszoknyák; guernsey-k [kötött tengerész pulóverek]; gyapjú felsőrészek; gyapjú

harisnyanadrágok; gyapjúmellények; gyapjúruházat; gyapjúzoknik; gyereknadrágok; gyermek felsőruházat;

gyermekek beöltözős játékaihoz használatos jelmezek; gyermekruházat; hagyományos japán ruházat;

hagyományos koreai felöltők [durumagi]; hagyományos koreai női mellény [baeja]; hagyományos koreai öltözék

hosszú ujjú felső része [csogori]; hajmosó gallérok; hajszalagok [ruházat]; halászkabátok; halloween-jelmezek;

hálós jelzőtrikók; hamis garbó nyakú felsők; hamis garbó nyakú ingek; hamis garbó nyakú melegítők;

harcművészeti egyenruhák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők,

zoknitartók; háromrészes öltönyök [ruházat]; hawaii mintás ingek; házikabátok; hétköznapi, utcai viselet; hímzett

ruhadarabok; hivatalos viselet; hódeszkás egyujjas kesztyűk; hódeszkás kesztyűk; hódeszkás ruhák; izzasztó

nadrágok; jampecruhák; japán kimonók; japán stílusú zokni (tabi); japán stílusú zoknik (tabi); játékvezetői, bírói

egyenruhák; játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek]; jégtáncos ruházat; jelmezek; jelmezek,

kosztümök; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; jógafelsők; jóganadrágok; jógapólók; jógazoknik; judo

egyenruhák; judo ruhák; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kaftánok; kalóz nadrágok; kamáslik [lábszárvédők];

kámzsák; kantáros kerékpáros nadrág; kantáros nadrágok, kertésznadrágok; kapacitív kesztyűk érintőképernyős

készülékekhez; kapucnis felsők; kapucnis fürdőköpenyek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek,

melegítőfelsők; karate egyenruhák; karateruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kardigánok;

karmelegítők [ruházat]; kasmír ruházat; kasmírsálak; kemény ingmellek, plasztronok; kendo ruhák; kerékpáros

felsőruházat; kerékpáros nadrágok; kerékpáros ruházat; keresztelőruhák; kész bélések [ruházat részei]; készruhák;

kesztyű, mint ruházat; kesztyűk; kesztyűk bőrből, irhából vagy szőrméből; kesztyűk kerékpárosoknak; kesztyűk

[ruházat]; két gombsoros vastag katonakabát [pea coat]; kétujjas kesztyűk; kézelők [ruházat]; kezeslábas

overallok; kezeslábas ruhák; kezeslábasok; kezeslábasok [felsőruházat]; kezeslábasok, overallok; kézmelegítők

[ruházat]; khaki színű nadrág [ruházat]; kifordítható dzsekik; kikerikik obi-csomókhoz (obiage-shin); kimonó

megkötésére szolgáló díszes öv (obiage); kimonók; kipárnázott ingek atlétikai használatra; kipárnázott nadrágok

atlétikai használatra; kipárnázott rövidnadrágok atlétikai használatra; kisgyermek ruházat; kismama felsők;

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

ruházat; kismamaövek [ruházat]; kismamaruhák; kockás skótszoknyák; köpenyek; korcsolyaruhák; kordbársony

ingek; kordbársony nadrágok; körsálak [ruházat]; környakas pulóverek; kórusi talárok; koszorúslány ruhák;

kosztümök; kosztümök szerepjátékokhoz; kötények; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötényruhák, ingruhák;

kötényruhák, kötények; kötött dzsekik, kabátok; kötött kesztyűk; kötött mellények; kötött pólók; kötött

ruhadarabok; kötött topok; kötöttáruk [ruházat]; kravat [nyaksál, nyakkendő]; labdajátékokhoz való párnázott

aláöltözékek; lábfej nélküli harisnyanadrágok; lábfej nélküli zoknik; laborköpenyek; lábszármelegítők;

lábszárvédők; lábujjzoknik; lányka felsőruházat; lányka ruhák; latex ruházat; laza, informális öltönyök; legging

nadrágok, cicanadrágok; leplek; lezser, hétköznapi ingek; libériák, inasruhák; lovagló dzsekik; lovaglónadrágok;

lovaglókesztyűk; mankinik; motorkerékpáros öltözékek; motoros kesztyűk; műanyag kötények; műanyag

csecsemő-partedlik; műbőr övek; műbőr ruhák; műbőr ruházat; munkaköpenyek; munkaruházati cikkek;

műszőrme stólák; muumuu-k; nadrág skótkockás gyapjúszövetből [trews]; nadrágkosztümök; nadrágok; nadrágok

amerikai futballhoz; nadrágok hétköznapi viseletre; nadrágszoknyák; napozóruhák; nedvességfelszívó sportingek;

nedvességfelszívó sportnadrágok; nem elektromosan fűtött lábzsákok; népviseletek [ruházat]; női alkalmi ruhák;

női felsőruházat; női fürdőruhák; női kosztümök; női ingek, blúzok; 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; nylon melegítők; nyomtatott pólók; oldalzsebes nadrágok; öltönyzakók; öltönyhöz való

ingek; öltönynadrágok, kosztümnadrágok; öltönyök; öltönyök férfiak részére; öltözékek a ruházat védelmére;
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orárion [egyházi ruházat]; otthoni köntösök; otthoni ruházat; övek [ruházat]; overállok csecsemőknek és

kisgyermeknek; overallok kismamáknak; overallok, munkaruhák; palást, köpönyeg; pamut rövidnadrágok;

pamutkabátok; papírkötények; papírruházat; papucszoknik; pareók [polinéziai lapszoknyák]; parkák (anorákok);

parkák; partedlik; partedlik, előkék, nem papírból; partedlik (nem papírból); pehelymellények; pelenkanadrágok

[ruházat]; pelerin, köpeny; pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; plüssruházat; polár gyapjúdzsekik;

polárpulóverek; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; pólyák; poncsók; pongyolák; prémsálak

[szőrmék]; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek; pulóverek, kötényruhák; pulóverek, kötött

pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rakott szoknyák; rakott szoknyák elegáns kimonókhoz

(hakama); rash guard felsőruházat; repülős ruhák; rögbi felsők; rögbiingek; rögbimezek; rögbinadrágok; rögzítő

zsinórok haorihoz [haori-himo]; röplabdamezek; rövid együttesek [ruházat]; rövid felsőkabát kimonókhoz

(haori); rövid kertésznadrágok; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövid ujjú sportingek; rövidnadrágok;

rövidnadrágok amerikai futballhoz; rövidnadrágok [ruházat]; rövidnadrágok, shortok; rövidnadrágok, sortok;

ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; ruhák koszorúslányoknak;

ruházat (bőr-); ruházat gépkocsivezetőknek; ruházat halászoknak; ruházat harcművészetekhez; ruházat

kerékpárosoknak; ruházat lovagláshoz [nem lovaglósapkák]; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára;

ruházati cikkek színházi használatra; sálak; sálak [nyaksálak]; sálak [ruházati cikkek]; selyem nyakkendők;

selyemövek, vállszalagok; selyemruházat; sídzsekik; síkesztyűk; sínadrágok; síoverallok; síruhák; síruházat;

sivatagi cipők; skortok [sportszoknyák]; skótszoknyák; snowboard dzsekik, kabátok; snowboard nadrágok;

spanyol övek [szmokinghoz]; sötét, rövid, gombos férfikabátok [donkey jacket]; sport felsők, topok; sport

pulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; sportbírói egyenruhák; sportkabátok; sportmellények;

sportnadrágok; sportruhák és -mezek; sportruházat; sportruházat [kivéve golfkesztyűk]; sportzokni; sportzakók;

steppelt dzsekik [ruházat]; sportzoknik; steppelt mellények; stólák; stólák, váll takarására szolgáló ruhadarabok;

strandkendők; strandköpenyek; strandöltözet; strandruhák; strandruházat; szabadidő együttesek [ruházat];

szabadidő ruházat; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok; szabadidős ruházat; szafari dzsekik;

szafari kabátok; szakácsruhák; szárik; szarong, maláj szoknya; szarongok; szarvasbőr dzsekik; szélálló öltözék;

szélálló ruházat; széldzsekik; széldzsekik, bomber dzsekik; szélmellények; széles selyemövek kimonókhoz [obi];

szélnadrágok; szemmaszkok; szmokingkabátok; színházi jelmezek; szmokingok; szoknyák; szoknyás kosztümök;

szoptatós melltartók; szörfruházat; szorítózsinórok kimonókhoz [datejime]; szőrmebéléses kabátok; szőrméből

készült ruházati cikkek; szőrmekabátok; szőrmekabátok és -dzsekik; szőtt ingek; szőtt ruházat; szövetből,

ruhaanyagból készült övek; szövetelőkék felnőtteknek; szövetkabátok, felöltők; sztreccs-nadrágok; taekwondo

ruhák; szvetterek; talárok; tánc unitard [balett-trikók, táncruhák]; tánchoz való öltözékek; tankinik; tánchoz viselt

öltözék; téli kesztyűk; télikabátok; télikabátok, nagykabátok; tenisz shortok; teniszszoknyák; teniszzoknik;

teniszingek; teniszpulóverek; teniszruhák; teniszruházat; térdharisnyák; térdmelegítők [ruházat]; térdnadrágok;

térdzoknik; terepszínű dzsekik; terepszínű ingek; terepszínű kesztyűk; terepszínű mellények; terepszínű nadrágok;

termo zoknik; testreszabott fürdőruhák melltartókosárral; textilövek [ruházat]; thobe [hagyományos ruházat];

tógák; tollbéléses overallok; topok [ruházati cikkek]; torna- és balettruhák; tornanadrágok; tornaruhák;

tornaruházat; tréningalsók; tréningruha felsők, melegítő felsők; tréningruhafelsők, melegítőfelsők; triatlonos

ruházat; trikók; tunikák; túranadrágok; ujjas dzsekik, kabátok; ujjas előkék, nem papírból; ujjatlan dzsekik,

kabátok; ujjatlan kabátok, köpenyek; ujjatlan kesztyűk; ujjatlan mezek, sportingek; ujjatlan pólók, trikók; ujjatlan

trikók; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek; úszódressz, fürdőruha; úszónadrágok; úszónadrágok, fürdőnadrágok;

v-nyakú pulóverek; v-nyakú szvetterek; vadászathoz szánt overallok; vadászcsizmákhoz kialakított zsákok;

vadászdzsekik; vadászmellények; vadásznadrágok; vadászpólók; vágott felsők; vallási öltözékek; vállbetétek

western stílusú ingekhez; vállkendő, nagykendő [csak trikószövetből]; vállkendők; vállkendők és fejkendők;

vállkendők és stólák; vállkendők, nagykendők; vállon viselt cikkek [ruházat]; vállpántok ruházati cikkekhez;

vastag ingek; védőnadrágok; vászonruházat; verseny síruhák; viaszosvásznak [ruházat]; visszahajtott,

magasnyakú pulóverek, pólók [garbó]; vízálló motoros ruhák; vízálló öltözékek vízisíeléshez és búvárkodáshoz;

vízálló nadrágok; vízálló ruhák szörfözéshez [windsurf, windszörf]; vízálló ruházat vitorlázáshoz; vízhatlan

dzsekik; vízhatlan felsőruházat; vízhatlan nadrágok; vízhatlan ruházat; vízhatlan ruházati cikkek; vízhatlan
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szörfruházat; vízhatlan, vízálló ruházat; vízhatlan zoknik; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zakók, dzsekik; zoknik;

zoknik amerikai futballhoz; zoknik csecsemőknek és kisgyermekeknek; zoknik és harisnyák; zoknitartók;

zsakettek; zsebkendők; abroncsszoknyák; alapréteg felsők; alsóingek kimonókhoz [juban]; alsóingek kimonókhoz

[koshimaki]; alsóingek, trikók; alsónadrágok; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid; alsóruházat;

alsóruházat, fehérneműk; alsóruházat kisbabáknak; alsószoknyák; baba alsóneműk; baba body-k; baba nadrágok

[ruházat]; babydollok; bélelt mellények; bodyk [alsóruházat]; bodyk [ruházat]; bokszer alsónadrágok,

bokszeralsók; bugyik; csípőszorítók; fehérnemű; eldobható alsóneműk; fehérnemű kismamáknak; férfi

alsóneműk; fiú rövidnadrágok [alsóneműk]; funkcionális fehérnemű; fűzők; fűzők [alsónemű]; fűzők [alsóneműk,

fűzőáruk]; fűzők [ruházat, derékfűzők]; hálóing; hálóingek; hálóingek, babydollok; hálókabátok; hálóköntösök,

pongyolák; hálóruhák; hálóruhák, alváshoz használt ruhák; hálóruhák kismamáknak; hálózoknik; harisnyatartós

fűzők; hosszú alsóneműk; hosszú szárú bugyik; hosszú szárú alsóneműk; izzadságfelszívó alsóruházat;

izzadtságszívó alsóneműk; japán hálóköntösök [nemaki]; jégeralsók; kezeslábas pizsamák gyerekeknek;

kombinék; kombinék [alsónemű]; kombinék [alsóruházat]; kombinék, hálóingek [chemise]; köntösök, pongyolák;

kötött alsónemű; leszorító bugyik, rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk]; mellbimbó takarók; merevítő

nélküli melltartók; melltartók; míderek; nedvességfelszívó sportmelltartók; neglizsék, hálóköntösök; női alsó; női

alsóruházat, fehérnemű; öntapadós melltartók; pánt nélküli melltartók; pizsama; pizsamaalsók; pizsamák;

pizsamák [csak trikószövetből]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; rövid alsószoknyák; sportmelltartók;

szuszpenzorok, fecskenadrágok [alsóneműk]; tangák; teddyk [alsónemű]; testharisnyák; trikó [alsónemű],

kombiné; thermo alsóruházat; alkalmi cipők; babacipők; bakancsok, csizmák; bakancsok túrázáshoz;

balerinacipők; balettcipők; baseballcipők; bebújós cipők; bokacsizmák; bokacsizmák, rövidszárú csizmák;

bőrcipők; bőrpapucsok; bowlingcipők; cipők kocogáshoz; cipők lábröplabdához; cipőtalpak javításhoz; cipőtalpra

húzható védőzacskó/anyag; csizmák csecsemőknek; csizmák hölgyek számára; derékig érő gumicsizmák;

edzőcipők; edzőcipők, sportcipők; eldobható papucsok; esőcipők; facipők; fatalpú szandálok; férfi és női lábbeli;

férfi lábbeli; férfiszandálok; flip-flop papucsok, strandpapucsok; fonott talpú cipők vagy szandálok;

fürdőpapucsok; fürdőszandálok, fürdőcipők; futballcipők; futócipők; fűzős bakancsok, csizmák; golfcipők;

görgős cipők; gumi horgászcsizmák; gumilábbelik; gumicsizmák; gumicsizmák (ashida); gyalogló cipők;

gyereklábbelik; gyerekcipők, babacipők; gyermekcsizmák; gyermeklábbelik; habpapucsok pedikűrhöz;

hegymászó bakancsok [túrabakancsok]; hegymászócipők; hegymászócipő; hegymászó cipők; hétköznapi [casual]

cipők; hétköznapi, utcai lábbelik; hócsizmák, hótaposók; hódeszkás cipők; horgászcipők; horgászcsizmák; hosszú

horgász gumicsizmák; japán lábujjközös szandálok (asaura-zori); japán stílusú bőrszandálok; japán stílusú

facipők fából készült támasztórészei; japán stílusú fapapucsok (geta); japán stílusú nemez szandálok; japán stílusú

papucsok/klumpák és szandálok; japán stílusú szandálok (zori); jégkorongcipők; jógacipők; katonai bakancsok;

kerékpáros cipők; kézilabdacipők; kiránduló cipők; kivehető bélések lábbelikhez; klumpák; kosárlabda cipők;

kosárlabdacipők; kötött babacipők; külön síbakancsokhoz kialakított táskák; lábbelik horgászathoz; lábbelik

[kivéve ortopéd lábbelik]; lábbelik nem sportcélokra; lábujjbedugós szandálok; lapos cipők; lapos fapapucsok

(hiyori-geta); lapos fapapucsok (koma-geta); magas szárú lábbelik; magasított talpú sportcipők; magassarkú

cipők; mamuszok; mamuszok (gyapjú babacipők); mokaszinok; motoros cipők; motoroscsizmák; műanyag

papucsok; munkabakancsok, munkacsizmák; munkacipők; nadrágleszorítók, pantallók; női lábbeli; női lábbelik;

női szandálok; összehajtható női papucsok; ökölvívócipők; osztott lábujjas japán munkalábbelik (jikatabi);

papucsok; pedikűr papucsok; pedikűr szandálok; platformcipők; póló csizmák; PVC-ből készült lábbelik; rejtett

sarkú cipők; rizsszalmából készült japán lábbelik (waraji); rögbi cipők; rögbi csizmák; röplabda cipők; sárcipők,

gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; sícipők és hódeszkás cipők és részeik; sofőrcipők; spárgatalpú cipők vagy

szandálok; sportcipő; sportcipők; sportcipők, atlétacipők; strandcipők; stoplik futballcipőkhöz; sportcsizmák,

sportbakancsok; strandlábbelik; szabadidő lábbelik; szabadidőcipők; szandálok; szandálok csecsemőknek;

szandálok és strandcipők; szöges futócipők; szőrmével bélelt inuit csizmák; szteppcipők; tánccipők; téli csizmák;

tornacipők; tépőzáras cipők; tornacipők, edzőtermi cipők; túrabakancsok; túracipők; vadászcsizmák; valenki

[orosz filccsizma]; vászoncipők; vízállócsizmák, bakancsok; vízhatlan cipők; vízhatlan horgászcsizmák; vízi

cipők; zórik [japán papucsok]; alsóneműhez való betoldások [ruházati cikkek részei]; balett-trikókhoz való
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betoldások [ruházati cikkek részei]; betoldások (ruházat része); cipő felsőrészek; cipőfelsőrészek; cipőkhöz és

csizmákhoz való fém védővasalások; cipőfelsőrészek japán stílusú szandálokhoz; cipőmerevítők, sámfák;

cipőnyelvek cipőkhöz, bakancsokhoz és csizmákhoz; cipőorr; cipőorrok; cipősarkak; cipősarok flekkek;

cipősarokvédők; cipőszíjak; cipőtalpak; cipőtalpbetétek; cipővédők, kivéve gyógyászati használatra; csizmaszár

merevítők, sámfák; csizmaszárvédők; csukló szalagok; csúszásgátlók csizmákhoz; csúszásgátlók lábbelikhez;

ellenzők sapkára; fém cipőkellékek; fém kellékek japán stílusú fapapucsokhoz; fürdőruhákhoz való betoldások

[ruházati cikkek részei]; gumiból vagy műanyagból készült préselt talpak; gumiból vagy műanyagból készült

préselt sarkak; gumitalpak jikatabihoz; harisnyákhoz való betoldások [ruházati cikkek részei];

harisnyanadrágokhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; hónaljtoldatok [ruhák részei]; húzófülek cipőkhöz,

bakancsokhoz és csizmákhoz; japán stílusú facipők fából készült fődarabjai; köztes cipőtalpak; lábbeli

felsőrészek; lábbelikhez való betoldások [ruházati cikkek részei]; lábujj szalagok japán stílusú facipőkhöz;

levehető gallérok; levehető nyakrészek kimonókhoz (haneri); magas szárú cipő felsőrészek; melltartópántok

[ruházati részek]; nem ortopédiai célokra szánt cipőbetétek; papucstalpak; rámák lábbelikhez; rattanból szőtt

cipőfelsőrészek japán stílusú szandálokhoz; ruhákhoz való gallérok; ruházat, lábbelik és fejfedők részei;

ruhazsebek; sapka ellenzők; sarokbetétek; sarokerősítés harisnyákhoz; sportcipőkre való bőrszegek; talpak japán

stílusú szandálokhoz; talpak lábbelikhez; talpbetétek [cipőkhöz és csizmákhoz]; talpbetétek lábbelikhez; zorihoz

[japán stílusú szandálok] járó lábujj szalagok; chino nadrágok; csecsemő felsőruházat; csecsemőkelengyék,

babakelengyék; csecsemőnadrágok; csecsemőruházat; cselgáncsozáshoz viselt ruha; cső felsők; csogori felett

viselt, felöltőhöz hasonló koreai kabát [magodzsa]; csokornyakkendők; csősálak; csuklómelegítők; csúszásgátló

zoknik; derékfűzők, gyógyfűzők; derékszalagok, övek kimonókhoz [datemaki]; derékszíjak, övek; derékzsinórok

kimonókhoz [koshihimo]; díszzsebkendők [ruházat]; düftin kabátok; dzsekik; dzsekik bélései; dzsekik

motorkerékpárosoknak; hónadrágok; hónaljvédők; horgászingek; horgászmellények; 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; ingek ramiból [hócsalán]; ingelők, ingblúzok; ingfazonú dzsekik; iskolai

egyenruhák; izzadásgátló zoknik; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadtság felszívó

csuklópántok; matróz- és tengerészruházat; melegítő felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő

nadrágok, tréning nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok;

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

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

ruhák; mezek; mezek amerikai futballhoz; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; miniszoknyák; miseingek;

 miseruhák, kazulák; monokinik.

 ( 111 )  235.228

 ( 151 )  2021.09.28.

 ( 210 )  M 20 03461

 ( 220 )  2020.11.13.

 ( 732 )  Erdei Krisztián, Hódmezővásárhely (HU)

 Tóth Márk Tibor, Hódmezővásárhely (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napszemüvegek,

törölközők, üvegnyitók, sörnyitók, kulcstartók, pólók, karszalagok, nyakbaakasztók, poharak [ivóedények],

bögrék, korsók, dugóhúzók, zoknik, baseball sapkák, kalapok, telefontokok, labdák játékokhoz, papucsok,

fejkendő, trikók, köpenyek, úszónadrágok (1), úszónadrágok (2), fürdőnadrágok, párnák, övtáskák, hátizsák,

 övtáskák és csípőtáskák, tollak.
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 41    Zenés műsorok rendezése; zenei rendezvények szervezése; zenés show-k rendezése; zenés szórakoztató

rendezvények szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató események

rendezése; élő szórakoztató műsorok rendezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztató célú

rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; zenés szórakoztató rendezvények szervezése.

 ( 111 )  235.352

 ( 151 )  2021.08.27.

 ( 210 )  M 21 00732

 ( 220 )  2021.02.25.

 ( 732 )  Kenyeres Zoltán, Baja (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Vákuum csomagolt és fagyasztott friss 100% szürkemarha-hús; csomagolt szalámi és füstölt, érlelt

 hústermékek; 100% szürke marha hamburger és frissen készült hústermékek.

 35    Vákuum csomagolt és fagyasztott friss 100% szürkemarha-hús, csomagolt szalámi és füstölt, érlelt

hústermékek kiskereskedelme és nagykereskedelme; 100% szürkemarha-hamburger és frissen készült

 hústermékek STREET FOOD kocsikról értékesítve franchise rendszerben.

 ( 111 )  235.386

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 00233

 ( 220 )  2021.01.25.

 ( 732 )  Kovács István Ádám, Budapest (HU)

 Szendrei Endre, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Jótékonysági célú gyűjtésekkel kapcsolatos tájékoztatás; jótékonysági célú gyűjtések szervezése hátrányos

helyzetű gyermekek számára; jótékonysági célú gyűjtések; jótékonysági gyűjtések szervezése; jótékonysági célú

gyűjtések szervezése; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények szervezése; jótékonysági adománygyűjtési

 tevékenységek szervezése; adománygyűjtés; adománygyűjtés szervezése.

 ( 111 )  235.462

 ( 151 )  2021.09.27.

 ( 210 )  M 21 00405

 ( 220 )  2021.02.04.

 ( 732 )  Keszthely Város Önkormányzata, Keszthely (HU)

 ( 541 )  Múzsák városa

 ( 511 ) 9    Rögzített adatállományok; médiatartalmak; applikációs szoftver; adatfeldolgozó szoftverek; szoftverek;

adatbázisok; elektromos vagy elektronikus telefonkönyvek, címjegyzékek; elektronikusan rögzített adatok;

hologramok; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető multimédiás fájlok; mágneses felvételek;

műsoros CD-lemezek; műsoros lemezek; műsoros mágneses adathordozók; optikai lemezfelvételek; rögzített
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adatok [mágneses]; rögzített információt hordozó szalagok; röntgenlemezek [exponált], nem orvosi használatra;

számítógépes adatbázisok; számítógépes digitális térképek; tárolt tipográfiai betűképeket tartalmazó

adathordozók; adattároló eszközök; audovizuális és fényképészeti eszközök; kommunikációs berendezések;

multimédia terminálok; multimédia berendezések és műszerek; műsoros adathordozók számítógéppel való

használatra; hűtőmágnesek; mágneses jelvények; okos szemüvegek; optikai cikkek; videofelügyeleti rendszerek;

készülékek és berendezések földrajzi helymeghatározáshoz; adatgyűjtő és adatrögzítő berendezések; digitális

 indikátorok, kijelzők.

 35    Reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám, marketing és

promóciós anyagok terjesztése; reklámszórólapok elkészítése; reklámanyag frissítése; reklámanyag készítése;

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; célzott marketing; cégek bemutatása az

interneten és egyéb médiákban; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt

marketingszolgáltatások; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; értékesítési promóciós

szolgáltatások; eseménymarketing; grafikus reklámozási szolgáltatások; hangfelvételek gyártása

marketingcélokra; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online

portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan

szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik

fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és

szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; harmadik fél formatervezési mintáinak

népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik fél zenéjének népszerűsítése online

weboldal-portfólió biztosításával; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése szponzorok

szervezése révén oly módon, hogy kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat jutalmazási programmal;

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; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós,

rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési hely, idő és média

rendelkezésre bocsátása; hirdetési szolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése;

hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetésszervezés;

hirdetésszervezés mozikban; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; honlapforgalom

optimalizálása; hírességek promóciós menedzselése; hűségprogramok, ösztönző és bónusz program

szolgáltatások; ingatlanmarketing; in vivo képalkotó termékekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; in vivo

képalkotó berendezésekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; interneten keresztül biztosított hirdetési

szolgáltatások; interneten használható reklámok összeállítása; ingatlantulajdonnal kapcsolatos

reklámszolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes marketing; internetes

reklámozási szolgáltatások; internetes weboldalakként használható reklámok összeállítása; internetes

weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények promóciójának

megszervezése; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi reklámszövegek készítése;

keresőoptimalizálás; közönségszolgálati [PR] szolgáltatások; különleges rendezvények promóciója; kültéri

reklámok elkészítése és elhelyezése; kutató projektek reklámozása; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; márkaalkotási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés];

márkaértékelési szolgáltatások; márkapozicionálási szolgáltatások; marketingbeszámolók készítése; marketing

kampányok; marketingpromóciós-rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;

marketingstratégiák tervezése; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; marketing

szolgáltatások az éttermek területén; marketing szolgáltatások a fogászat területén; marketing támogatást nyújtó

franchise szolgáltatások; marketingszolgáltatások az utazás területén; marketinggel kapcsolatos adminisztráció;
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marketinggel kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül; marketingtervek elkészítése; más

forgalmazók áruinak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és

összehasonlíthassák ezen forgalmazók áruit; marketingügynökségi szolgáltatások; más forgalmazók

szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és

összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató

kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; mások áruinak és szolgáltatásainak

reklámozása kedvezménykártya-programokkal; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása promóciós

rendezvényeken; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és kommunikációs hálózatokon

keresztül; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje;

mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós bemutatók segítségével; mások termékeinek és

szolgáltatásainak reklámozása kártyás hűségjutalmazási rendszerrel; média beszerzési szolgáltatások; média- és

reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; modellügynökségi szolgáltatások; mozifilm reklámozás;

mozireklámok; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés, reklámozás; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok

szervezése reklámcélokra; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus

megjelentetése reklámcélra; online hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási szolgáltatások a hirdetők

weboldalakkal történő összehozása céljából; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online

reklámozás; online reklám- és marketing szolgáltatások; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és

marketingje; Pay Per Click (PPC) hirdetés; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon

keresztül; plakátragasztás; promóciós események szervezése és lebonyolítása; promóciós kampányok

kidolgozása; promóciós marketing; promóciós szolgáltatások; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása;

rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó

ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül

biztosítva; reklám- és promóciós szerződések készítése harmadik felek számára; reklámanyag összeállítása;

reklámanyag sokszorosítása; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok megjelentetése;

reklámanyagok készítése; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és

terjesztése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámcélú nyereményhúzások szervezése; reklámcélú

forgatókönyvírás; reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; reklámcélú versenyek ügyintézése;

reklámelemzés; reklámcélú vetélkedők intézése; reklámhirdetések megjelentetése; reklámkampányok

előkészítése; reklámkampányok kidolgozása vállalkozások számára; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlogók

tervezése; reklámkiadványok tervezése; reklámok elkészítése; reklámkiadványok elkészítése; reklámok

előkészítése; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok készítése; reklámok készítése és elhelyezése mások

számára; reklámok megjelenítése mások részére; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás bannerekkel;

reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi

sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás

előkészítése; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes

hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozás,

marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; reklámozás minden nyilvános

kommunikációs eszközön keresztül; reklámozás, promóciós szolgáltatások; reklámozás taxik tetején;

reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások;

reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások számára; reklámozási és marketing szolgáltatások közösségi

médián keresztül biztosítva; reklámozási és promóciós szolgáltatások; reklámozási, főként terméknépszerűsítő

szolgáltatások; reklámozási információk biztosítása; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; reklámozási

szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére;

reklámozással kapcsolatos információk szolgáltatása; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység;

reklámszerződések készítése harmadik személyek számára; reklámszerződések tárgyalása; reklámszolgáltatások

építészeknek; reklámszolgáltatások italok eladásának előmozdítására; reklámszolgáltatások harmadik személyek

számára; reklámszolgáltatások szendvicsember táblák révén; reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő

szövegek segítségével; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek kiadása és frissítése;
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reklámszövegek megjelentetése; reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek;

reklámtervezés és -elhelyezés; sajtóreklámozási szolgáltatások; reklámügynökségi szolgáltatások; segítségnyújtás

termékforgalmazáshoz; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szabadtéri reklámozási szolgáltatások; számítógépes

adatbázisban szereplő rekláminformáció frissítése; számítógépesített üzleti promóció; szolgáltatás reklámok

elhelyezésére; szórólapok kiadása; szórólapok tervezése; szponzorkeresés; szponzorok felkutatása; tanácsadás az

üzletvezetés és marketing területén; telefonmarketing szolgáltatások [nem értékesítés]; telefonon keresztül

biztosított üzleti promóciós szolgáltatások; telefonon nyújtott promóciós szolgáltatások; telefonos marketing;

televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós reklámok elkészítése; televíziós, reklámcélú, terméket vagy

szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;

termékmarketing; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása];

üzleti arculattal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; üzleti hirdetés, reklámozás, főként a telematikai és telefonos

hálózatok területén; üzleti marketing szolgáltatások; üzleti promóció; üzleti weboldalak reklámozása;

üzletvezetési segítségnyújtás a vállalat fejlesztéséhez; üzleti promóciós szolgáltatások; válaszra ösztönző

reklámozás; üzletvitellel kapcsolatos reklámszolgáltatások; vállalati identitással kapcsolatos üzleti

segítségnyújtás; vállalati identitással kapcsolatos szolgáltatások, arculattervezés; vállalatok, ezek áruinak és

szolgáltatásainak bemutatása az interneten; vállalatok promóciója [reklámozás]; védjegy-stratégiai szolgáltatások;

videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek készítése reklámcélokra; közönségszolgálati [PR]

konzultáció; médiakapcsolati szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása

reklámcélokra; bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; bemutatási szolgáltatások értékesítéshez; értékesítési

bemutatók; promóciós, reklámcélú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú kiállítások

szervezése és lebonyolítása; reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámszolgáltatások léggömbre

helyezett hirdetések révén; gazdasági és reklámcélú szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése és

lebonyolítása; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok

lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; kereskedelmi bemutatók promóciója és

lebonyolítása; kereskedelmi célú divatbemutatók szervezése; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények

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

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások rendezése; kereskedelmi vásárok promóciója; kereskedelmi vásárok

rendezése; virtuális kereskedelmi bemutatók online levezetése; üzleti vagy kereskedelmi célú kiállítások

szervezése; üzleti célú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása; üzleti célú kiállítások lebonyolítása;

adminisztratív hűségkártya szolgáltatások; értékesítési és promóciós ösztönzőprogramok adminisztrációja;

értékesítési promóciós ösztönző programok adminisztrációja; fogyasztói hűség- és ösztönzőprogramok

adminisztrációja; fogyasztói hűségprogramok szervezése és vezetése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;

gyűjthető bélyeges hűségprogramok adminisztrációja; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

népszerűsítése értékesítések adminisztrációja és promóciós ösztönző sémák útján, amelyek kereskedelmi

bélyegeket is magukban foglalnak; hűség- és ösztönző programok működtetése; hűségprogramok

adminisztrációja; hűségprogramok és ösztönzési programok megszervezése, működtetése és felügyelete;

hűségprogramok szervezése ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra; hűségprogramokon

keresztül nyújtott értékesítési promóciók; mások szállodai ösztönző programjainak irányítása; mások termékeinek

és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; ösztönzési programok szervezése, működtetése és

ellenőrzése; szervezeti konzultáció vásárlói hűségprogramok vonatkozásában; vásárlói hűségprogramok

szervezése, működtetése és felügyelete; vásárlói hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vásárlói

hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; vásárlói klubszolgáltatások kereskedelmi,

promóciós és/vagy reklámcélokra; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele; áruk és

szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós

vetélkedőkkel; címzett reklámküldemények terjesztése ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása céljából;

harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése kuponok terjesztése révén; hirdetések és

reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; mások áruinak és
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szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton;

nyomtatott reklámanyagok terjesztése; promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése;

prospektusok és termékminták terjesztése; prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám-, marketing és

hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák, áruminták

terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár belföldi]; reklámanyagok

online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámanyagok szétosztása; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként

katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámanyagok [szórólapok,

prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok

terjesztése [szórólapok, prospektusok és nyomtatványok]; reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámanyagok

utcai terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevelek és rendszeres kiadásokhoz csatolt

reklám-mellékletek terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján;

reklámlevél szolgáltatás; reklámminták terjesztésének lebonyolítása; reklámok terjesztése interneten keresztül;

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

reklámprospektusok terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján; reklám szórólapok terjesztése;

reklámszövegek terjesztése; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások az

interneten keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül;

röplapterjesztés; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; termékek

terjesztése, szétosztása reklámcélokból; termékminták, áruminták terjesztése; termékminták terjesztése

reklámcélokra; terjesztés (reklámanyag -); áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; direkt

marketingre vonatkozó konzultáció; e-kereskedelemmel kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás;

franchise-oknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos

tanácsadás, konzultáció; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; marketing konzultációs

szolgáltatások; keresőmotor-optimalizációval kapcsolatos konzultáció; marketingmenedzsment tanácsadás;

marketing segítségnyújtás; marketing-tanácsadás; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; marketinggel kapcsolatos

szakmai konzultáció; marketingtanácsadás a közösségi média területén; partnerprogram-marketinggel kapcsolatos

tanácsadói szolgáltatások; pénzgyűjtési kampányok marketingjével kapcsolatos üzleti konzultációs

szolgáltatások; pénzgyűjtési kampányok promóciójával kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; promóciók

szervezése audiovizuális média használatával; promóciós kampányok szervezésével kapcsolatos konzultáció

vállalatok számára; promóciós tevékenységekhez kapcsolódó tanácsadás; reklám- és marketingkonzultáció;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti segítségnyújtás;

reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs, tanácsadási szolgáltatások; reklámozásra és promóciós szolgáltatásokra

vonatkozó tanácsadás; reklámozáshoz, népszerűsítéshez és marketinghez kapcsolódó szaktanácsadó

szolgáltatások; sajtóreklámozási konzultáció; ruházattal kapcsolatos reklámszolgáltatások; stratégiai

marketinghez kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti konzultáció a marketinggel kapcsolatban; üzleti

marketingtanácsadás; vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti promócióval

kapcsolatos konzultáció; árusító standok bérbeadása; digitális hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési felület

biztosítása újságokban; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely

bérbeadása; hirdetési hely biztosítása globális számítógépes hálózaton; hirdetési hely és idő bérbeadásával

kapcsolatos közvetítői szolgáltatások; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely rendelkezésre

bocsátása elektronikus médiában; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban;

hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák];

internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása;

internetes reklámfelület bérbeadása álláshirdetésekhez; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok

bérbeadása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámhely bérbeadása

vonatokon; reklámhely biztosítása elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok segítségével;

reklámidő bérbeadása mozikban; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; számítógépes hirdetési
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szolgáltatások nyújtása; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; weboldalakon rendelkezésre álló

hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon biztosított felületek termékek és

szolgáltatások reklámozására; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása

weboldalakon; táblák bérbeadása reklámcélra; beszerzési szolgáltatások; értékesítési menedzsment

szolgáltatások; export promóciós szolgáltatások; exportügynökségi szolgáltatások; fogyasztói terméktanácsadás;

import és export szolgáltatások; könyvek, folyóiratok, újságok vagy képregények előfizetésének megszervezése;

közösségi vásárlás megszervezése; kuponbeszerzési szolgáltatások harmadik fél számára; online

árösszehasonlítási szolgáltatások; online kiadványok előfizetésével kapcsolatos szolgáltatások; pályázatra érkező

árajánlatok összegyűjtése; piaci információk szolgáltatása általános fogyasztási cikkekkel kapcsolatban;

reklámozással kapcsolatos közvetítői szolgáltatások; szálláshelyek árainak összehasonlítása; telemarketing

szolgáltatások; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; felhasználói vélemények

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; franchise-adók által nyújtott szolgáltatások, nevezetesen

segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalatok működtetésében vagy ügyvitelében; franchise-ok

létrehozásával kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; parkolók üzleti menedzsmentje; professzionális sportolók üzleti

menedzsmentje; profi sportolók menedzselése; segítségnyújtás éttermek üzemeltetésének üzleti

menedzsmentjéhez; segítségnyújtás éttermek létesítésének és üzemeltetésének üzleti menedzsmentjéhez;

segítségnyújtás franchise rendszerű kereskedelmi üzletvitelhez; segítségnyújtás franchise rendszerű üzletvitelhez;

sportklubok üzleti vezetése; szállodai üzletvezetés; szállodák üzletvezetése; szállodakomplexumok üzleti

menedzsmentje; szállodavezetési szolgáltatások; szerzők és írók üzleti menedzsmentje; színészek üzleti

menedzsmentje; színházak üzleti menedzsmentje; színházi ügynökségek által nyújtott üzletvezetési

szolgáltatások; szórakoztatóhelyek üzleti vezetése; termékek eladásáról és vételéről szóló szerződések

közvetítése; uszodakomplexumok üzleti menedzsmentje; üzlet felügyelet; zenei előadók üzleti menedzsmentje;

zenészek üzleti menedzsmentje; audio és/vagy vizuális bemutatók készítése cégek részére; előadások,

prezentációk rendezése üzleti célokra; előadások, prezentációk rendezése kereskedelmi célokra; előadások,

prezentációk szervezése kereskedelmi célokra; alkalmazotti ösztönző jutalomprogramok lebonyolítása;

előadóművészek meghallgatása [munkaerő kiválasztás]; gyártással kapcsolatos üzletviteli tanácsadás;

információtechnológiai adminisztrációval kapcsolatos üzleti konzultáció; konzultáció az üzleti felvásárlások

területén; létesítmények franchise-rendszerben való működtetésével kapcsolatos tanácsadás; marketing

menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; menedzsment tanácsadás; minőségmenedzsment

rendszerek nyújtásához kapcsolódó üzleti konzultációs szolgáltatások; szállodák adminisztrálásával és

üzletvezetésével kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; termékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti tanácsadási

 szolgáltatások; termékgyártással kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások.

 39    A szállítás és az utazások szervezése; áruszállítás és -kézbesítés; áruk szállítása és kézbesítése; járművek

bérbeadása szállítási célra; kikötőhasználati szolgáltatások; közúti szállítási szolgáltatások; szállítási logisztikai

szolgáltatások; szállítási szolgáltatások nyújtása; szállításszervezés; szárazföldi szállítás; szemétszállítás és

-tárolás; személy- és teherszállítási szolgáltatások; utazás és utasok szállítása; vasúti szállítás; vasúti szállítás

bérletére vonatkozó szolgáltatások; vízi szállítás; árucsomagolás; címkézési szolgáltatások; szállítás és tárolás;

termékek csomagolása; autóparkolók és autóparkolási szolgáltatások biztosítása; csomagológépek és

-berendezések javításával kapcsolatos tájékoztatás; csónakkikötők bérbeadása; csónakok, hajók parkolása;

garázsszolgáltatás járművek számára; hajók és csónakok kikötésével kapcsolatos szolgáltatások; parkolási

szolgáltatások; bérelhető hordozható utak; a szállítással kapcsolatos információk nyújtása; az utazással

kapcsolatos információs szolgáltatások; egynapos túrák szervezése és lefoglalása; elektronikus úton történő, légi

utazással kapcsolatos tájékoztatás; elektronikus úton történő, repülőutak tervezésével és lefoglalásával

kapcsolatos tájékoztatás; elektronikus úton történő, utazással és szállítással kapcsolatos tájékoztatás; elektronikus

úton történő, utazás és szállítás tervezésével és foglalásával kapcsolatos tájékoztatás; hajójegyek foglalása;

helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalási szolgáltatások utasok számára; helyfoglalási

szolgáltatások [utazás]; információ szállítással kapcsolatban; információszolgáltatás utazással kapcsolatban;

interneten elérhető turisztikai információnyújtás; interneten keresztül történő utazással kapcsolatos információk
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biztosítása; kerékpárbérlési szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; kirándulások és városnéző körutak

szervezése és lefoglalása; kirándulások szervezése és lefoglalása; kirándulásokkal és városnézéssel kapcsolatos

tájékoztatás turisták számára; közlekedési díjakra vonatkozó információk biztosítása; közlekedési információ;

közúti szállítással kapcsolatos tájékoztatás; közlekedési módokkal, lehetőségekkel kapcsolatos információs

szolgáltatások; menetjegyfoglalás; nyaraló utazások és túrák lefoglalása; nyaralási helyfoglalási szolgáltatások;

szállítási információszolgáltatás; szállítási foglalási szolgáltatások; szállítással és utazással kapcsolatos

információnyújtás; számítógépes utazás foglalási szolgáltatások; számítógépes szállítási információs

szolgáltatások; számítógépesített utazási információ biztosítása; személyszállítás megszervezésével kapcsolatos

ügynökségi szolgáltatások; személyszállítással kapcsolatos tájékoztatás; személyszállítással kapcsolatos adatok

szolgáltatása; szolgáltatások utazással kapcsolatos információk biztosításához; társasutazások szervezése és

lefoglalása; túrák szervezése és foglalása; turisztikai és utazási információnyújtás; ügynökségi szolgáltatások

városnéző túrák foglalásához; ügynökségi szolgáltatások áruszállítás megszervezésére; utasszállítással

kapcsolatos számítógépes foglalási szolgáltatások; utasszállítással kapcsolatos számítógépes információs

szolgáltatások; utazás elektronikus úton történő tervezése, szervezése és lefoglalása; utazásfoglalással kapcsolatos

számítógépes információs szolgáltatások; utazásfoglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás és szállítás

elektronikus úton történő tervezése és lefoglalása; utazás szervezése és lefoglalása; utazás tervezése,

megszervezése és lefoglalása; utazás utazási irodákon keresztül történő lefoglalása; utazásfoglalási- és

megrendelési szolgáltatások; utazásfoglalási szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak;

utazási információ; utazási információs szolgáltatások biztosítása; utazási információ biztosítása; utazási

információ szolgáltatás; utazási irodai és foglalási szolgáltatások; utazási irodai és helyfoglalási szolgáltatások;

utazási irodai szolgáltatások utazásszervezéshez; utazási irodai szolgáltatások utazás megszervezésére; utazási

szaktanácsadás; utazási jegyrendelési szolgáltatások; utazási jegyfoglalási szolgáltatások; utazási jegyeladási

szolgáltatások; utazási ügynökségi szolgáltatások üzleti utakhoz; utazási ügynökségi szolgáltatások, nevezetesen

utasok szállításának szervezése; utazási útvonalakkal kapcsolatos információk nyújtása; utazásokhoz kapcsolódó

információk biztosítása; utazással kapcsolatos foglalások lebonyolítása; utazással kapcsolatos információk online

rendelkezésre bocsátása; utazással kapcsolatos információk szolgáltatása; utazással kapcsolatos számítógépes

információs szolgáltatások; utazásszervezés [ügynökség]; úti és közlekedési információk biztosítása; üzleti utak

lefoglalásával kapcsolatos tájékoztatás az interneten keresztül; városnéző körutak szervezése és lefoglalása;

 városnéző körutak ügynökségeken keresztül történő lefoglalása.

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

elszállásolási szolgáltatások; ideiglenes elszállásolás biztosítása; ideiglenes elszállásolások megszervezése;

ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen ideiglenes szállásadás;

közösségi célú helyiségek bérbeadása; pavilonok kölcsönzése, bérbeadása; recepciós szolgáltatások ideiglenes

elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és

tárgyalóhelyiségek biztosítása; rendezvénysátrak bérbeadása; rendezvénysátrak kölcsönzése; sátrak kölcsönzése;

szállás biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással

kapcsolatos irodai szolgáltatások; szálláscsere szolgáltatások [időmegosztásos]; szálláskiadási ügynökségi

szolgáltatások [időmegosztás]; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szoba- és terembérlési

szolgáltatások; szobák bérbeadása; üdülési szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; szobák

bérbeadása időszakos lakhatási lehetőségként; ellátási szolgáltatások házi kedvenceknek; kutyaotthonok

szolgáltatásai; kedvtelésből tartott madarak elszállásolásával kapcsolatos szolgáltatások; macskapanziók;

napközik házi kedvenceknek; panziók házi kedvenceknek; szolgáltatások kedvtelésből tartott halak

elhelyezéséhez; belső berendezések bérbeadása; bankettszolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása; borbárok;

borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvitelre árusító

éttermek; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; ételek díszítése; ételek és italok felszolgálása éttermi

vendégek számára; ételkészítés; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

rendelkező bárlétesítményeket, szolgáltatásokat; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; klubszolgáltatások

étel és ital biztosítására; koktélbárok; kávézói szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés,
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étkeztetés megszervezése; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák

által nyújtott éttermi szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; vállalati vendéglátás (étel és ital

szolgáltatása); átmeneti szállások foglalása; foglalási szolgáltatások szállodákba; helyfoglalás szállodákban;

idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes szállásfoglalás;

ideiglenes szállásszervezés; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; időszakos szállásfoglalással

kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások; online információnyújtás nyaralási szállások

lefoglalásával kapcsolatban; konzultációs szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; szállásfoglalás;

szállásinformációk biztosítása az interneten; szállásrendelési szolgáltatások; szállodai elhelyezés értékelése;

szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül; ügynökségi szállásfoglalási

szolgáltatások [időbeosztásos üdülés]; utazási irodák szálláshelyfoglalási szolgáltatásai; utazási irodák által

nyújtott szállásfoglalási szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások szállásfoglaláshoz; utazási irodai

szolgáltatások ideiglenes szállások foglalásához; utazásszervezői szolgáltatások ideiglenes szálláshelyek

foglalásához; utazási szállásadási információs szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások

utazók számára; utazási irodák szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez; ügynökségi szolgáltatások

ideiglenes szállás foglalásával kapcsolatban; éttermek értékelései; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos

értékelések készítése; éttermi foglalási szolgáltatások; információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és

ital szolgáltatásával kapcsolatban; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; receptekkel

 kapcsolatos tanácsadás; utazási irodai szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban.

 ( 111 )  235.522

 ( 151 )  2021.09.27.

 ( 210 )  M 21 00236

 ( 220 )  2021.01.25.

 ( 732 )  Hőke Péter, Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  Xlexum IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Lókiképzés; lóidomítás; lovasiskolák; lovaglótáborok, lovastáborok; lovasbemutatók szervezése;

lovastalálkozók szervezése; lovas versenyek szervezése; lovaglási lehetőség biztosítása; lovaglással kapcsolatos

 szabadidős szolgáltatások; lovasiskolák.

  43    Lovak bértartása.

  44    Lómasszázs; lótenyésztési szolgáltatások; lovasfarmok, méntelepek; telivér lovak tenyésztése.

 ( 111 )  235.523

 ( 151 )  2021.09.27.

 ( 210 )  M 21 00237

 ( 220 )  2021.01.25.

 ( 732 )  Belovai Kristóf Endre, Piliscsév (HU)

 Belovai Réka, Dunaharaszti (HU)

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

 ( 541 )  FUMO

 ( 511 )  35    Sportcikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,

nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: egyensúlypárna (sportfelszerelés); fitness labdák;

súlyzók; kettlebell súlyok; elasztikus gumiszalag (sportfelszerelés); kinetikus pánt (sportfelszerelés); funkcionális
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heveder (sportfelszerelés); ruházat sportoláshoz; sportfelszerelésekhez speciálisan kialakított táskák; sportcikkek

 hordozására alkalmas táskák; lábsúlyok [sportcikkek]; kézsúlyok [sportcikkek]; fitness hengerek (sportcikkek).

 41    Személyi edző szolgáltatások [fitneszedzés]; online személyi edző szolgáltatások [fitneszedzés] weboldalon

keresztül; online személyi edzői szolgáltatások weboldalon keresztül; online sportoktatás/edzés weboldalon

keresztül; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; sportoktatás, edzés és irányítás; sporttevékenységekkel

kapcsolatos edzői szolgáltatások; erősítő és kondicionáló edzés; online sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői

szolgáltatások weboldalon keresztül; online erősítő és kondicionáló edzés weboldalon keresztül; edzési [fitnesz]

tanácsadási szolgáltatások; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; online erőnlét-kondicionáló edzések

lebonyolítása weboldalon keresztül; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; edzéssel kapcsolatos online

 tájékoztatás weboldalon keresztül.

 ( 111 )  235.549

 ( 151 )  2021.09.20.

 ( 210 )  M 20 03967

 ( 220 )  2020.12.23.

 ( 732 )  PU Group Limited, London (GB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  spoko.app

 ( 511 )  36    Pénzügyi szolgáltatások; elektronikus pénzügyi kereskedelmi szolgáltatások; monetáris szolgáltatások;

valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; pénzváltás; kifizetések feldolgozása; befektetési pénzátutalási

és tranzakciós szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítás közvetítés; biztosításkötési szolgáltatások;

bankügyletek lebonyolítása; pénzügyi szponzorálás, támogatás; jótékonysági célú pénzgyűjtési szolgáltatások;

hitelkártya szolgáltatások; hitelkártyákhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; elveszett hitelkártyákhoz

kapcsolódó pénzügyi információs szolgáltatások; ellopott hitelkártyákhoz kapcsolódó pénzügyi információs

szolgáltatások; banki tevékenység; telebank szolgáltatások; internetes banki tevékenység; elektronikus

 pénzátutalás.

 ( 111 )  235.550

 ( 151 )  2021.09.20.

 ( 210 )  M 20 03626

 ( 220 )  2020.11.27.

 ( 732 )  Nagy Ferenc Gábor, Szombathely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Ajvár; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; aloé vera

emberi fogyasztásra; articsóka, tartósított; bab, tartósított; baromfi, nem élő; bogyós gyümölcsök konzervált;

borsó tartósított; bundás virsli; burgonyaalapú gombócok; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra;

csemegekukorica, elkészített; csemegekukorica, feldolgozott; csemegeuborka; csokoládés mogyoróvaj;

csontleves, húsleves; darált mandula; datolya; dióféle-alapú kenhető krémek; dióféle-alapú krémek; disznóhús;

disznózsír; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből); ehető rovarok; erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési

célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj;

faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek; falafel;

feldolgozott gyümölcsökből válogatás; fésűkagylók, nem élő; fokhagyma (konzervek); földimogyoró, elkészítve;

földimogyorótej-alapú italok; garnélarákok, apró, nem élő; garnéla rákok, nem élő; gomba tartósított; guacamole

(avokádószósz); gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcs chips; gyümölcshéj;
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gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;

hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszerek; halfilé; halikra, elkészítve; halkonzerv;

halmousse-ok; hal, tartósított; heringek; homár, nem élő; hot dog virslik; hummusz (csicseriborsókrém);

húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított; ízesített mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék,

rákfélék (nem élő); kagylók (nem élő); kalbi (grillezett húsétel); kandírozott (cukrozott) mogyorók/diók; kaviár;

kefir (tejes ital); készítmények húsleveshez; kimchi (erjesztett zöldségételek); klipfish (sózott és szárított tőkehal);

kocsonyák; kókuszdiótej alapú italok; kókuszdiótej konyhai használatra; kókuszolaj- és zsír; kókuszolaj;

kókusztej alapú italok; kókusztej étkezési használatra; kókuszvaj; kolbász; krokett; kumisz; languszták, nem élő;

lazac, nem élő; lecitin étkezési célokra; lekvárok (citrusfélékből); lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra;

levesek; leveskészítmények; liofilizált hús; liofilizált zöldségek; madárfészkek, ehető; magas fehérjetartalmú tej;

magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandulatej; mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra;

margarin; mazsola; milkshake-ek (tejturmixok); mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyorótej;

mogyorótej étkezési célokra; mogyoróvaj; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú

tejszín; olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; osztriga, nem élő; pacal; padlizsánkrém; pálmamagolaj,

táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pektin

táplálkozásra; pirított tengeri alga; préselt gyümölcspép; rákfélék keménytestű nem élő; rákok, folyami, nem élő;

repceolaj étkezési; rizstej; rizstej, étkezési használatra; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok;

selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; sűrített tej; szardella,

nem élő; szardínia, nem élő; szárított, aszalt kókuszdió; szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szójabab

olaj ételekhez; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójaolaj étkezési célra; szójapogácsák; szójatej;

tahini (szezámmagkrém); tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor; tejsavó;

tejszínhab; tejszín (tejtermékek); tejtermékek; természetes vagy műbelek hurka- és kolbásztöltéshez; tofu; tofus

pogácsák; tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes); tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal (nem élő); tőzegáfonya

szósz (befőtt); túrósfánkok; vadhús; vaj; vajkrém; virágporkészítmények (élelmiszer); virslik; yakitori (japán

pálcás grillcsirke); yuba; zabtej; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousseok (habok);

zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zöldség velőkrém;

 zselatin; zselék; zsírok, étkezési; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; biotej.

 ( 111 )  235.551

 ( 151 )  2021.09.20.

 ( 210 )  M 21 00282

 ( 220 )  2021.01.27.

 ( 732 )  Lettrich Attila Azarél, Miskolc (HU)

 ( 541 )  MONROY

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

 ( 111 )  235.554

 ( 151 )  2021.09.21.

 ( 210 )  M 21 00839

 ( 220 )  2021.03.04.

 ( 732 )  Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ENRAPTA TUTA PRESS

 ( 511 ) 1    Biokontroll termékek, nevezetesen feromonok; kártevők vonzására vagy elűzésére alkalmas rovar

 stimulálószerként alkalmazott mezőgazdasági vegyszerek.

 ( 111 )  235.556

 ( 151 )  2021.09.21.

 ( 210 )  M 20 00238
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 ( 220 )  2020.01.28.

 ( 732 )  Karnics Gergely, Ajka (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Vendéglátó és élelmiszeripari gépek kis- és nagykereskedelme.

  40    Vendéglátóipari gépek gyártása, kivitelezése.

 ( 111 )  235.557

 ( 151 )  2021.09.21.

 ( 210 )  M 21 00663

 ( 220 )  2021.02.22.

 ( 732 )  Bükkaranya Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; ásványvíz [italok]; asztali vizek; energiaitalok; izotóniás italok; szénsavas víz;

 üdítőitalok; vizek [italok].

 ( 111 )  235.558

 ( 151 )  2021.09.21.

 ( 210 )  M 21 01000

 ( 220 )  2021.03.05.

 ( 732 )  Kontaktbauszig Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 )  KontaktBau-a fújható szigetelés szakértő

 ( 511 )   37    Hőszigetelés; fújható hőszigetelés; épületek szigetelése, hőszigetelése.

 ( 111 )  235.559

 ( 151 )  2021.09.21.

 ( 210 )  M 21 00667

 ( 220 )  2021.02.22.

 ( 732 )  Rothmans of Pall Mall Limited, Boncourt (CH)

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

 ( 541 )  ROTHMANS SILVER DEMI

 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; sodorható dohány; pipadohány; dohánytermékek; dohánypótlók

(nem gyógyászati célokra); szivarok; szivarkák; öngyújtók; szivargyújtók; gyufák; dohányzó cikkek;

cigarettapapír; cigarettacsövek; cigarettaszűrők; zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához;

kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez; elektronikus cigaretta; elektronikus cigaretta-folyadékok;

 felfűtendő dohánytermékek.

 ( 111 )  235.561

 ( 151 )  2021.09.21.

 ( 210 )  M 21 00672

 ( 220 )  2021.02.22.

 ( 732 )  Projcs Sándor, Budapest (HU)
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  ( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; marketing szolgáltatás.

  41    Oktatás biztosítása; szakmai képzés.

 ( 111 )  235.562

 ( 151 )  2021.09.21.

 ( 210 )  M 21 00671

 ( 220 )  2021.02.22.

 ( 732 )  Rothmans of Pall Mall Limited, Boncourt (CH)

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

 ( 541 )  ROTHMANS BLUE DEMI

 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; sodorható dohány; pipadohány; dohánytermékek; dohánypótlók

(nem gyógyászati célokra); szivarok; szivarkák; öngyújtók; szivargyújtók; gyufák; dohányzó cikkek;

cigarettapapír; cigarettacsövek; cigarettaszűrők; zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához;

kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez; elektronikus cigaretta; elektronikus cigaretta-folyadékok;

 felfűtendő dohánytermékek.

 ( 111 )  235.564

 ( 151 )  2021.09.21.

 ( 210 )  M 21 01002

 ( 220 )  2021.03.05.

 ( 732 )  Érmelléki Attila, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   44    Gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  235.565

 ( 151 )  2021.09.21.

 ( 210 )  M 21 01003

 ( 220 )  2021.03.05.

 ( 732 )  Kiss Balázs Zsolt, Vác (HU)

 Czutor Emil, Vác (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  235.568

 ( 151 )  2021.09.21.

 ( 210 )  M 20 03376

 ( 220 )  2020.11.10.

 ( 732 )  Wertán Kinga Klára, Erdőkertes (HU)

 ( 541 )  INTIM MEDICAL THERAPY SYSTEM 2020 WERTÁN KINGA

 ( 511 )   41    Egészségnevelés prevenciós és rehabilitációs célzattal; szakmai képzés; sport- és kultúrális tevékenységek.

 ( 111 )  235.570

 ( 151 )  2021.09.27.

 ( 210 )  M 20 03791

 ( 220 )  2020.12.10.
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 ( 732 )  dr. Murányi Ildikó Eszter, Sukoró (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Mediációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások házassági vitákban; válási mediációs szolgáltatások;

alternatív vitarendezési szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; jogi

dokumentumok elkészítése; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi képviseleti

szolgáltatások; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; konzultáció személyes kapcsolatok terén; jogi

ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi konzultációs szolgáltatások; vitarendezési

 szolgáltatások.

 ( 111 )  235.571

 ( 151 )  2021.09.22.

 ( 210 )  M 20 03790

 ( 220 )  2020.12.09.

 ( 732 )  Érsek-Csanádi Ferenc, Dunakeszi (HU)

 ( 541 )  PetPincér

 ( 511 )   35    Állateledellel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  235.572

 ( 151 )  2021.09.22.

 ( 210 )  M 20 03813

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  235.573

 ( 151 )  2021.09.22.

 ( 210 )  M 20 03807

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  
( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  235.574

 ( 151 )  2021.09.22.

 ( 210 )  M 20 03809
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 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  235.575

 ( 151 )  2021.09.22.

 ( 210 )  M 20 03797

 ( 220 )  2020.12.10.

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

 ( 740 )  dr. Tremmel Brigitta, Holczer Jákó és Boross Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Comida y Naturaleza

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

 ( 111 )  235.576

 ( 151 )  2021.09.22.

 ( 210 )  M 20 03805

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  235.577

 ( 151 )  2021.09.22.

 ( 210 )  M 20 03794

 ( 220 )  2020.12.10.

 ( 732 )  Érczy Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegedűs Veronika, Andrási & Hegedűs Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Bőrön használt kozmetikumok; folyékony krémek (kozmetikumok); funkcionális kozmetikumok;

 kozmetikumok krémek formájában; kozmetikumok porok formájában; szépségápoló kozmetikumok.

5    Étrendkiegészítő italok; étrendkiegészítők gyógyászati célokra; humán étrendkiegészítők; nem gyógyászati

célú étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra;

 étrendkiegészítőként használható gyógyélelmiszerek.

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

 étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  235.578

 ( 151 )  2021.09.22.

 ( 210 )  M 20 03796

 ( 220 )  2020.12.10.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 19. szám, 2021.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2634



 ( 732 )  Érczy Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegedűs Veronika, Andrási & Hegedűs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével; ágyfelszerelés

 csecsemőágyakba [nem ágyneműk]; ágyfelszerelés babaágyakba [nem ágynemű]; tollal töltött ágynemű.

 ( 111 )  235.579

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 20 03798

 ( 220 )  2020.12.10.

 ( 732 )  Magyar Kormánytisztviselői Kar, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

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

  45    Szakmai érdekképviselet.

 ( 111 )  235.580

 ( 151 )  2021.09.22.

 ( 210 )  M 20 03806

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  235.581

 ( 151 )  2021.09.22.

 ( 210 )  M 20 03972

 ( 220 )  2020.12.23.

 ( 732 )  Vranek Zoltán András, Martonvásár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; harcművészeti ruha, gi; izzadságfelszívó alsóruházat (rashguard); sapkák;

 övek; hímzett ruhadarabok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek; brazil jiu jitsu oktatás; sportversenyek

rendezése; szemináriumok rendezése és vezetése; edzőtábor rendezése és vezetése; sportklub hálózat

 üzemeltetése; oktatási vizsgáztatás; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás.
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 ( 111 )  235.582

 ( 151 )  2021.09.28.

 ( 210 )  M 21 00116

 ( 220 )  2021.01.14.

 ( 732 )  Vörösvár Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lovász Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LINUM Udvar

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  235.583

 ( 151 )  2021.09.22.

 ( 210 )  M 21 00117

 ( 220 )  2021.01.14.

 ( 732 )  Vörösvár Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lovász Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  235.584

 ( 151 )  2021.09.22.

 ( 210 )  M 20 03811

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  
( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  235.585

 ( 151 )  2021.09.22.

 ( 210 )  M 20 03955

 ( 220 )  2020.12.22.

 ( 732 )  Fehér Ella, Szeged (HU)

 ( 740 )  Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  granella

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  235.586

 ( 151 )  2021.09.22.

 ( 210 )  M 20 03978
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 ( 220 )  2020.12.27.

 ( 732 )  Csordás Zsolt, Komló (HU)

 ( 541 )  Pindli

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 111 )  235.587

 ( 151 )  2021.09.22.

 ( 210 )  M 21 01635

 ( 220 )  2021.04.22.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  235.589

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01479

 ( 220 )  2021.04.09.

 ( 732 )  HeroBot Kft., Heréd (HU)

 ( 740 )  PROVARIS Varga & Partners Liber Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; applikációs szoftver; irodai és üzleti alkalmazások; számítógépes szoftverek [programok];

számítógépes programok adatfeldolgozáshoz; üzemautomatizálási szoftverek; üzleti folyamatok automatizálására

szolgáló szoftverek; folyamatvezérlő szoftverek; munkafolyamat-szoftverek; munkafolyamat alkalmazások;

üzletvezetési szoftverek; gépek közötti [M2M] alkalmazások; számítógépes szoftver adatbázis-kezeléshez;

rendszer- és rendszertámogató szoftverek, és firmware-ek; segédprogramok, biztonsági és kriptográfiai

szoftverek; szoftverek a fizikai világban végzett műveletek felügyeletére, elemzésére, szabályozására és

futtatására; szoftverek robotikus folyamatautomatizáláshoz [RPA]; szoftverek a mesterséges intelligencia és a

 gépi tanulás integrálásához.

 35    Üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; üzletviteli tanácsadás; üzleti

menedzsment; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások;

üzletvezetési segítségnyújtás a vállalat fejlesztéséhez; szoftverrel kapcsolatos tanácsadás biztosítása ügyfelek

számára; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás; adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások;

kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverrel kapcsolatban; vállalatok szervezeti felépítéséhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

üzleti stratégiai konzultáció; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti stratégiai szolgáltatások; stratégiai üzleti tervezés;

üzleti stratégiai tervezés; stratégiai üzleti elemzés; üzleti stratégiafejlesztési szolgáltatások; üzleti stratégiai és

tervezési szolgáltatások; üzleti stratégiával kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; kiszervezési

szolgáltatások az üzleti tevékenységek területén; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; termékek

 eladásával és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos üzleti közvetítői és tanácsadói szolgáltatások.

 42    Információtechnológiai [IT] szolgáltatások; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és

információs szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; szoftverfejlesztés, programozás és

kivitelezés; szoftverfejlesztés automatizált üzleti folyamat felfedezéséhez (ABPD); szoftver-karbantartás;

szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; számítógépes szoftverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépes

szoftverek írása és tervezése; szoftver mint szolgáltatás [SAAS]; szoftverszolgáltatásokkal (SAAS) kapcsolatos

konzultáció; gépi tanulásra szolgáló szoftvert tartalmazó szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; mély tanulásra
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szolgáló szoftvert tartalmazó szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; kihelyezett szolgáltatók az információs

technológia területén; tanácsadási és információs szolgáltatások az információs technológia szerkezetével és

infrastruktúrájával kapcsolatban; számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes rendszerek és

hálózatok integrálása, egyesítése; tanácsadási és információs szolgáltatások a számítógépes rendszerintegrációval

kapcsolatban; mesterséges intelligencia és a gépi tanulás integrálására szolgáló szoftverekkel kapcsolatos

 tanácsadási szolgáltatások; infrastruktúra mint szolgáltatás (IaaS).

 ( 111 )  235.590

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 01312

 ( 220 )  2021.03.26.

 ( 732 )  M-R Belvárosi Lakópark Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  235.591

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 01141

 ( 220 )  2021.03.17.

 ( 732 )  CLASMAN TECHNOLOGY KFT., Dunaújváros (HU)

 ( 541 )  Bella Vita

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  235.592

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 01143

 ( 220 )  2021.03.17.

 ( 732 )  SAVARIA Táncsport Egyesület, Szombathely (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  235.594

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 01476

 ( 220 )  2021.04.09.

 ( 732 )  Park and Wash Korlátolt Felelősségű Társaság, Vecsés (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Róbert Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Járműmosás; járművek karbantartása; járművek karbantartása és javítása; járművek kenése; járművek

 rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása.
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 ( 111 )  235.595

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 01128

 ( 220 )  2021.03.16.

 ( 732 )  SoReCa Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Élelmiszer-higiéniai konzultáció; élelmiszerek kutatása; élelmiszerkutatás; élelmiszertechnológiával

 kapcsolatos szaktanácsadás.

 ( 111 )  235.596

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 01302

 ( 220 )  2021.03.25.

 ( 732 )  Fejes László, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Adománygyűjtés; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények szervezése.

  41    Vadászpartik szervezése.

 ( 111 )  235.597

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 00803

 ( 220 )  2021.03.01.

 ( 732 )  Turcsánné Papp Ágnes, Pásztó (HU)

 ( 541 )  Csillagcsónakos

 ( 511 )  41    Beszédírás, nem reklámcélra; dalok kiadása; elbeszélések kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése;

irodalmi ügynökségek szolgáltatásai; irodalmi műveket és okmányokat tartalmazó kézikönyvtárak; interneten

közvetített hírműsor szolgáltatások; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói szolgáltatások; kiadói és híradói,

beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói

szolgáltatásokat); kiadói szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat

kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok

és napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvekkel

kapcsolatos információkat biztosító könyvklubszolgáltatások; könyvkiadás; könyvkiadással kapcsolatos

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

magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatások; magazinok multimédiás megjelentetése;

multimédia publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; multimédiás szórakoztató szoftverek kiadása;

naptárak kiadása; podcastok létrehozása [írása]; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; szövegek írása és

kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus

megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus

formában is, kivéve reklámcélra; szövegek kiadása CD-ROM-ok formájában; szövegek kiadása elektronikus

média formájában; szövegírás; szövegírás, a reklámszövegek kivételével, teletext szolgáltatásokon történő
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közvetítés céljára; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és

brosúrák megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése; útikönyv-kiadási szolgáltatások; zenei művek

publikálása; zenei szövegek kiadása; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenekiadási szolgáltatások;

 zeneátírási szolgáltatások; web-es újságok megjelentetése; videostúdiók szolgáltatásai.

 43    Hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; ideiglenes lakóhelyek biztosítása mobil házakban, lakókocsikban

élőknek; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes szállásbiztosítás üdülő apartmanokban; ideiglenes

szállásbiztosítás nyaralókban; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállások

bérbeadása nyaralókban és apartmanokban; ideiglenes szállások biztosítása üdülési csereprogram-csomagok

részeként; ifjúsági szállók szolgáltatásai; kempingezési lehetőség biztosítása; kempingezési lehetőségek

biztosítása; motelek; nyaralóházak bérbeadása; panziók; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;

szállásadási szolgáltatások üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásbiztosítás nyaralók számára; szálláskiadás

nyaraláshoz; szállásszervezés turisták számára; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; szállásügynökségek

[szállodák, panziók]; szállodai szállásbiztosítás; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai és

motelszolgáltatások; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai

szolgáltatás; szállodai szolgáltatások; szállodakomplexumok; szállók, turistaszállók; turista farmok által

biztosított ideiglenes szállások; turistaházak, üdülők; turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások;

turistaszállók; turistatáborokkal, kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások [szállásadás]; üdülési szálláshely

biztosítása; üdülési szálláshelyek bérbeadása; üdülési szálláshelyek biztosítása; üdülőhelyi szállások; üdülők,

üdülőházak bérbeadása; üdülőtáborok által biztosított ideiglenes szálláshelyek; üdülőtáborok szolgáltatásai

[szállásadás]; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; utazási irodák szállásszervezési

szolgáltatásai; vendégházak; utazásszervezői szolgáltatások ideiglenes szálláshelyek foglalásához; átmeneti

szállások foglalása; foglalás panziókban; foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek

szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; helyfoglalás szállodákban; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása;

ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes szállásfoglalás; ideiglenes szállások foglalása az interneten

keresztül; ideiglenes szállásszervezés; szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára;

szobafoglalás utazóknak; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; utazási irodai

 szolgáltatások ideiglenes szállások foglalásához; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai.

 ( 111 )  235.599

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 01485

 ( 220 )  2021.04.12.

 ( 732 )  HUF-BAU BRAND Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)

 ( 740 )  Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Mesterár

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből készült hordozható szerkezetek;

 emlékművek, nem fémből; nem fémből készült merev építési csövek.

 35    Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; építőanyagokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; építőipari berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építőipari

berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kereskedelmi információk; kereskedelmi

információs szolgáltatások; kereskedelmi menedzsment; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; reklámok és

kereskedelmi hirdetések terjesztése; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; bemutatás

[promóciós/reklámozási célokra]; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási

 szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; irodai tevékenységek szolgáltatásai.

  37    Építési munkálatok javítása; épület karbantartás és javítás.

 ( 111 )  235.600

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 01466
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 ( 220 )  2021.04.09.

 ( 732 )  Ternai Csanád, Vértesboglár (HU)

 ( 740 )  Dr. M. Tóth Balázs, Budapest

  

( 546 )

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

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

 rendezése; versenyek szervezése; testnevelés; klubszolgáltatások, szórakoztatás vagy oktatás.

 ( 111 )  235.601

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 01137

 ( 220 )  2021.03.16.

 ( 732 )  EuroFleet Zrt., Tényő (HU)

 ( 541 )  EuroFleet

 ( 511 )   39    Gépjárműkölcsönzés, gépjárművek bérbeadása, gépjármű kölcsönözési szolgáltatások.

 ( 111 )  235.602

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01646

 ( 220 )  2021.04.23.

 ( 732 )  Posco International Corporation, SEOUL (KR)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  7    Mosógépek; mosogatógépek; porszívók.

 9    TV-készülékek.

 11    Hűtőberendezés; mikrohullámú sütők; elektromos sütők, kemencék; gázsütők; elektromos főzőlapok; gáz

 főzőlapok; elszívóernyők; légkondicionálók; vízmelegítők, vízforralók; légtisztítók; ruhaszárítók.

 ( 111 )  235.603

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 01310

 ( 220 )  2021.03.26.

 ( 732 )  Tornay-Csomor Péter, Nyíregyháza (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  37    Csecsemő pelenkák mosása; fehérnemű mosása; háztartási textíliák tisztítása; kasmírgyapjú mosása; kelmék

tisztítása; mosás; lábtörlők tisztítása; mosodai eszközök, felszerelések rendelkezésre bocsátása; mosodai mosási

és szárítási szolgáltatások nyújtása; folteltávolítás szőnyegekből; folteltávolítás szövetekből; mosodai

szolgáltatás; mosodai szolgáltatások; mosodai szolgáltatások biztosítása; mosodai szolgáltatások nyújtása;

mosodai szolgáltatások [ruhák]; mosodai szolgáltatásokkal kapcsolatos információszolgáltatás; pelenkatisztítás;

ruha tisztítása; ruhák mosása; ruhák tisztíttatása; ruhák vasalásával kapcsolatos információszolgáltatás; ruhák

vegytisztítása; ruhamosás, mosodai szolgáltatások; ruhapréselés, mángorlás; ruhaszárítás; ruhatisztítás;

ruhatisztítási, mosodai szolgáltatások; ruhavasalás; ruhavasalási szolgáltatások; szolgáltatások ruhák vegyi

tisztításához; szőnyegek tisztítása; szőnyegpadló és szőnyeg tisztítás; szőnyegpadlók és szőnyegek tisztításával

kapcsolatos információszolgáltatás; szőnyegtisztítás; szőrmeápolás és -javítás; szőrmeápolással és -javítással

kapcsolatos információszolgáltatás; szőrmék ápolása, tisztítása és javítása; szövetek mángorlása; szövött áruk

mosása; textil méteráru mosása; textil mosoda; textilek mángorlása; textilek mosása; textiltisztítás; textilvasalás;

 vegytisztítás; vászonnemű vasalása.

 ( 111 )  235.604

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 01475

 ( 220 )  2021.04.09.

 ( 732 )  SIPI & DADY Információs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Dr. Kollár Ádám, Veresegyház

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ár-összehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési

rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi

vagy reklámcélokra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; fogyasztói hűségprogramok szervezése és vezetése;

fogyasztói hűség- és ösztönzőprogramok adminisztrációja; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési felület

online kölcsönzése; hirdetési felület kölcsönzése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

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

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása interneten; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok;

 piackutatás; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra.

 36    Bankügyletek lebonyolítása; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások); hitelkártyás

 fizetések feldolgozása.

 ( 111 )  235.605

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 01307

 ( 220 )  2021.03.25.

 ( 732 )  Zámbó János, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Földi Julianna Veronika, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  5    Táplálékkiegészítők és diétás készítmények; protein étrend-kiegészítők.

 30    Csokoládéalapú, étkezést helyettesítő szeletek; alacsony szénhidráttartalmú édességek; csokoládé alapú

termékek; csokoládét tartalmazó nem gyógyhatású édességek; fő alkotórészként csokoládét tartalmazó

élelmiszerek; kakaó alapú élelmiszerek; kakaót tartalmazó élelmiszerek [fő összetevőként]; karácsonyfadíszek

[ehető]; táblás édességek; csokoládépaszták, krémek; csokoládé pralinék formájában; csokoládéból készült

pralinék; cukormentes édességek; pralinék; tölthető csokoládé kosárkák; töltött csokoládé; töltött csokoládé

szeletek; töltött csokoládék; töltött cukorkák, édességek; csokoládéval bevont szeletek; csokoládé alapú

 töltelékek.

 ( 111 )  235.606

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01138

 ( 220 )  2021.03.16.

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

  

( 546 )

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

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

számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;

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

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

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

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

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

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

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

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

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

funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

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

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

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

szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;

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

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

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

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

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

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

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

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

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing
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szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti

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

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

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

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

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

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

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

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

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

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

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

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

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

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

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

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

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

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

 on-demand közvetítések.

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

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

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

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

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

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

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

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

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

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

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

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

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

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

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

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

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

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

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

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

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

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

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
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 ( 111 )  235.607

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 00814

 ( 220 )  2021.03.02.

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LEKOFUSIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények emberi felhasználásra.

 ( 111 )  235.608

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 00805

 ( 220 )  2021.03.02.

 ( 732 )  Bujdosó Ferenc Dániel, Rákócziújfalu (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend- és táplálékkiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; antioxidáns

táplálékkiegészítők; ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; diétás táplálékkiegészítők; étkezést

helyettesítő, táplálékkiegésztő, energianövelő szeletek; főleg ásványi anyagokból készült egészségügyi

táplálékkiegészítők; főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; folyékony gyógynövényes

táplálék-kiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők; gyógyszeres táplálékkiegészítők; kalciumtabletták

 táplálékkiegészítőként; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők és diétás készítmények.

 ( 111 )  235.609

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 01311

 ( 220 )  2021.03.26.

 ( 732 )  Bilac Hungary Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 )  Bilac

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények és cikkek; főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők;

ginzenget tartalmazó, egészségtámogató táplálékkiegészítők; gyógyszeres egészségmegőrző készítmények;

probiotikus készítmények gyógyászati célokra az emésztőrendszerben található flóra egészséges egyensúlyának

fenntartására; gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  235.610

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 01483

 ( 220 )  2021.04.12.

 ( 732 )  Társaság a Szabadságjogokért, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pető Márk, Budapest

 ( 541 )  MONDO
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 ( 511 )   28    Bingó kártyák; gyűjthető kártyák [kártyajátékok]; játékok mások megtréfálásához [játékszerek].

 41    Képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; szakmai képzés, betanítás; szórakoztatás; sport- és

kulturális tevékenységek; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; iskolák által nyújtott oktatási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  235.611

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 01136

 ( 220 )  2021.03.16.

 ( 732 )  Dr. Ács Nándor Pál, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Róbert Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 111 )  235.612

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 01309

 ( 220 )  2021.03.25.

 ( 732 )  Tasnádi Iván, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bertók E. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Uphill

 ( 511 ) 9    Mobil alkalmazások; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; szoftverek és alkalmazások

mobileszközökhöz; letölthető alkalmazások mobileszközökkel történő használatra; játékszoftverek; elektronikus

játékszoftverek mobiltelefonokhoz; mobileszközökön használt számítógépes játékszoftverek; mobiltelefonokon

használt számítógépes játékszoftverek; számítógépes játékszoftverek online interaktív játékokhoz; letölthető

játékszoftverek; letölthető elektronikus játékszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; globális számítógépes

 hálózaton és vezeték nélküli készülékeken keresztül letölthető számítógépes játékszoftverek.

 28    Asztali társasjátékok; társasjátékok; játékokhoz használt miniatűr figurák; játékok; képzeletbeli

 karakterekkel kapcsolatos játékok.

 ( 111 )  235.613

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 01131

 ( 220 )  2021.03.16.

 ( 732 )  Adorján Csaba, Biatorbágy (HU)

 ( 541 )  Booline

 ( 511 )  22    Hajóvitorlák; vitorlák csónakokhoz, hajókhoz; nem fémből készült kötélzet; vitorlázat, vitorla kötélzet;

csomagoló kötelek, nem fémből; kötélből készült nagy teherbírású hevederek; műanyag kötelek otthoni vagy kerti

használatra; nem fém kötelek, zsinegek csomagoláshoz, burkoláshoz; kötelek és zsinórok; hegymászó kötelek;

kötéláruk; kötélből vagy szövetből készült nagy teherbírású hevederek; kötelek; kötelek és szintetikus kötelek;

kötelek hegymászáshoz; kötelek, nem fémből; kötelek (nem fémből) árucikkek mozgatásához; kötelek (nem

fémből) árucikkek emeléséhez; kötelek (nem fémből) árucikkek rögzítéséhez; kötelek sátrakhoz; kötelek

tengerészeti használatra; kötélhágcsók; kötélhágcsók, kötéllétrák; kötelzet; nemfémes kötelek; rugalmas kötelek

kötélugráshoz [bungee jumping]; ruhaszárító kötelek; ruhaszárító kötelek [kötél vagy zsinór]; szintetikus kötelek;

szizál zsinórok, kötelek; természetes textilszálakból készült kötözőzsineg; textilszálakból készült zsinegek;

kőhullást megakadályozó textilhálók; rögzítő eszközzel felszerelt textilszálas hevederek áruk rögzítésére;

 textilanyagokból készült felvonóhevederek.
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 37    Tengeri hajógyári szolgáltatások; tengeri szárazdokk-szolgáltatások; hajóátalakítás; hajók belsejének

felszerelése; hajók karbantartása és javítása; hajójavítás; hajók javításával vagy karbantartásával kapcsolatos

információszolgáltatás; hajókarbantartás; jachtok, hajók és csónakok átalakítása, felújítása, helyreállítása és

 javítása.

 ( 111 )  235.614

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 01135

 ( 220 )  2021.03.16.

 ( 732 )  esbr Kft., Velence (HU)

 ( 541 )  emaki

 ( 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.

9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

 berendezések.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  235.615

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 00816

 ( 220 )  2021.03.02.

 ( 732 )  Majdanics Róbert, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 )  ÁLOMSZUSZÉK

 ( 511 )  20    Ágyak; ágyak gyermekeknek; emeletes ágyak; fából készült ágyak; ágyak belső rugózású matracokkal;

ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; díványágyak, ágyneműtartós ágyak; habszivacs matracok;

matracok; rugós matracok; matracvédők; bútorok; gyerekbútorok; gardróbszekrények; komódok, fiókos

szekrények; pelenkázó asztalok; pelenkázó matracok; szekrények, ruhásszekrények; ágyfelszerelés babaágyakba

 [nem ágynemű].

 27    Tapéta; tapétaszegélyek; műanyag tapéta; parafa tapéta; textilbélésű tapéta; szigetelő tapéták; textilborítású

tapéták; vinil tapéták; mennyezeti tapéták; tapéta térbeli vizuális hatásokkal; tapéta szoba méretű dekoratív

öntapadós falburkolat formájában; nem textil tapéták; szőnyegek [textil]; padlószőnyegek [szőnyegek];

szőnyegalátétek; kis méretű szőnyegek; puzzle szőnyegek [padlóborítások]; alátétek szőnyegekhez; csúszásgátló

 anyag szőnyegek alá; szőnyegek, pokrócok, lábtörlők.

 35    Bútorokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások; bútorok értékesítéséhez kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások.
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 ( 111 )  235.616

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 01654

 ( 220 )  2021.04.23.

 ( 732 )  Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco (MX)

 ( 740 )  SBGK Ügyédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; gyógyászati

 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 32    Sörök; palackozott víz; ásvány- és szénsavas vizek; alkoholmentes italok; izotóniás italok; energiaitalok;

 gyümölcslevek [italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  235.617

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 01463

 ( 220 )  2021.04.08.

 ( 732 )  Ilyés Julianna Edina, Őrbottyán (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Bronz szobrok; állatmodellek [dísztárgyak] közönséges fémből; bronz mellszobrok; bronz műtárgyak; bronz

szobrocskák, amelyek műalkotások; bronzból készült figurák; bronzból készült műalkotások; fémszobrok;

kisplasztikák fémből; közönséges fémből készült feszületek, nem ékszerekként; közönséges fémből készült

faldekorációk; közönséges fémből készült szobrocskák, amelyek műalkotások; közönséges fémből készült 3D-s

fali műalkotások; művészeti alkotások fémből [bronzból]; művészeti tárgyak közönséges fémből; művészi bronz

öntvények; mellszobrok nem nemesfémből; mellszobrok fémből; művészi öntvények közönséges fémből; szobrok

 fémből; szobrocskák nem nemesfémből; szobrok nem nemesfémből; szobrocskák fémből.

 14    Arany; achát; achát [megmunkálatlan]; arany és ötvözetei; arany utánzat; aranyszál [ékszerekhez]; aranyszál

[ékszerészipar]; aranyszálas ékszerek; aranyötvözetből készült öntvények; aranyötvözetek; cabochon csiszolású

drágakövek ékszerek készítéséhez; cirkónia kövek; csiszolt gyémántok; drágakő utánzatok; drágakőből készült

félkész termékek ékszerek gyártásához; drágakövek és féldrágakövek; drótok nemesfémből [ékszerek]; ékszerek;

ékszerek gyártásához használt félkész nemesfém termékek; ezüst; ezüst és ötvözetei; ezüst, megmunkálatlan vagy

vert; ezüst öntvények; ezüst ötvözet rudak; ezüst rudak; ezüst szálak [ékszerek]; ezüstcérna; féldrágakövek;

féldrágakövek és drágakövek; fémhuzalok [nemesfém]; gagát; gagát-utánzat; gyémánt [nyers]; gyémántok;

gyöngyök; gyöngyök borostyánkőből; gyöngyszemek ékszerkészítéshez; gyöngyutánzatok; igazgyöngy; irídium;

irídium és ötvözetei; jáde; kalcedon; markazit; megmunkálatlan ezüst; megmunkálatlan ezüstötvözetek;

megmunkált vagy félig megmunkált nemesfémek; mesterséges drágakövek; mesterséges gyöngyök; műkövek

[drágakövek és féldrágakövek]; nemesfém huzalok; nemesfém ötvözetek; nemesfém rudak; nemesfém szálak;

nemesfémek; nemesfémek és ötvözeteik; nemesfémek ötvözetei [nem fogorvosi célokra]; nyers drágakövek;

nyers vagy félig megmunkált gagát; nyers vagy félig megmunkált nemesfémek; nyers vagy félig megmunkált

drágakövek és utánzataik; olivin [drágakő]; olivin [peridot]; opál; ozmium; ozmium és ötvözetei; palládium;

palládium és ötvözetei; peridot; peridot (drágakő minőségű ásvány); platina; platina és ötvözetei; platina [fém];
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platina öntvények; platina ötvözet rudak; platina ötvözetek; részben csiszolt drágakövek és utánzataik; ródium;

ródium és ötvözetei; rubin; ruténium; ruténium és ötvözetei; smaragd; spinellek [drágakövek]; strasszok

ékszerkészítéshez; szálak, drótok nemesfémből [ékszerek]; szálak nemesfémből [ékszerek]; szardonix

[megmunkálatlan]; szintetikus drágakövek; tanzanit [drágakő]; tenyésztett gyöngyök; természetes ékkövek;

természetes gyöngyök; topáz; zafír; achát ékszer; alkatrészek és szerelvények ékszerekhez; amulettek; amulettek

[ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; apró dísztárgyak bronzból; arannyal futtatott nyakláncok;

arany ékszerek; arany fülbevalók; arany karkötők; arany mandzsettagombok; arany nyakláncok; arany utánzatból

készült mandzsettagombok; aranyból készült ékszerek; aranyérmek; aranygyűrűk; aranylánc szögletes szemekből;

aranyláncok; aranyozott brossok [ékszerek]; aranyozott fülbevalók; aranyozott gyűrűk; aranyozott karkötők;

aranyozott láncok; aranytartalmú ékszerek; bedugós fülbevalók; bib nyaklánc; bizsu testékszerek; bokaláncok;

borostyán függők, azaz ékszerek; brossok [ékszerek]; brossok, kitűzők [ékszerek]; cabochonok; cipődíszek

[ékszerek]; cipődíszek nemesfémből; csepp alakú fülbevalók; csíptetős fülbevalók, fülklipszek; csuklópántok

[jótékonysági]; diadém; diadémok, fejékek; díszek [ékszerek]; díszes huzatok mandzsettagombokhoz;

díszköveket tartalmazó ékszerek; dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek] személyes használatra; dísztűk; dísztűk

[ékszerek]; dísztűk, melltűk; dísztűk nemesfémből; divatékszer; divatékszerek; drágakövek; drágakövekből

készült ékszerek; drágaköveket tartalmazó ékszerek; drágaköves ékszerek; egyedi ékszerek; egyedi tervezésű

ékszerek; ékkövek; ékszer biztonsági láncok; ékszer fityegők nemesfémből vagy nemesfém bevonattal; ékszer

függők; ékszer kapcsok; ékszerek borostyánkőből; ékszerek gyermekeknek; ékszerek gyöngyök formájában;

ékszerek háziállatoknak; ékszerek nem nemesfémből; ékszerek nemes anyagokból; ékszerek, nevezetesen

drágakőből készült cikkek; ékszerek, nevezetesen nemesfémből készült cikkek; ékszerek részét képező

kőfoglalatok; ékszerek személyes használatra; ékszerkellékek; ékszerláncok; ékszernek minősülő amulettek;

ékszernek minősülő sálklipszek; ékszernek minősülő tűk; ékszertűk kalapra; ékszerutánzat díszek;

ékszerutánzatok; elefántcsont ékszerek; emlékmedálok; évfordulós gyűrűk; ezüst csatok, klipszek [ékszerek];

ezüst ékszerek; ezüst fülbevalók; ezüst gyűrűk; ezüst karkötők; ezüst nyakláncok; ezüstözött mandzsettagombok;

ezüsttel futtatott fülbevalók; ezüsttel futtatott gyűrűk; ezüsttel futtatott karkötők; ezüsttel futtatott nyakláncok;

fejre való ékszerek; féldrágakövekből készült divatékszerek; félnemes bizsu cikkek; félnemes fém ékszerek;

félnemesfémekből készült láncszövet; fémkitűzők [nemesfém]; fonott ékszerláncok bokaláncokhoz; fonott

ékszerláncok karkötőkhöz; fonott ékszerláncok nyakláncokhoz; fonott lánc közönséges fémből [ékszer]; fonott

láncból készült ékszerek; függők; függők ékszerekhez; fülbevalók; füldíszek [ékszerek]; gyémántékszerek;

gyémántot tartalmazó ékszerek; gyöngy ékszerek; gyöngy karkötők; gyöngyök [ékszerek]; gyöngyöt tartalmazó

ékszerek; gyűrűk; gyűrűk [ékszerek]; gyűrűk mint ékszerek; jáde ékszerek; jegygyűrűk; jegygyűrűk,

karikagyűrűk; jótékonysági karkötők; kalapdíszek [ékszerek]; kalapdíszek nemesfémből; kámeák [ékszerek];

kapcsok átfúrt fülbe való fülbevalók klipszekké való átalakításához; kapcsok ékszerkészítéshez; kapcsok

nyakláncokhoz; karika fülbevalók; karikagyűrűk; karkötők, karperecek; karkötők [ékszerek]; karkötőként

viselhető hajlékony drótszalagok; karkötőre fűzhető díszek; karperecek és karkötők; karperecek, karkötők

[ékszerek]; keresztek [ékszerek]; keresztek mint ékszerek; kifúrt fülbevalók; kitűzők [ékszerek]; kiváló minőségű

ezüstékszerek [sterling ezüst]; közönséges fémből készült talizmánok [ékszerek]; kristályból készült ékszerek;

láncfonatok nemesfémből [ékszerek]; láncok [ékszerek]; mandzsettagombok; láncok nemesfémekből;

mandzsettagombok és nyakkendőcsipeszek; medalion, medál; medalionok; medalionok [ékszerek]; medálok;

medálok [ékszerek]; melltűk, brossok [ékszerek]; méretre szabott tartók ékszergyűrűkhöz, a gyűrű és a kövek

ütődés, kopás és sérülés elleni védelmére; mesterséges ékszerek; nem nemesfémből készült ékszerek; nem

nemesfémből készült gyűrűk; nem nemesfémből készült medalionok; nemesfém bevonattal készült ékszerek;

nemesfém bevonatú ékszerek; nemesfém ékszerek; nemesfém ékszerláncok bokaláncokhoz; nemesfém

ékszerláncok karkötőkhöz; nemesfém ékszerláncok nyakláncokhoz; nemesfém fülbevalók; nemesfém

hajtókakitűzők; nemesfém mandzsettagombok; nemesfém mandzsettagombok drágakövekkel; nemesfém

mandzsettagombok féldrágakövekkel; nemesfém nyakkendőláncok; nemesfém ötvözetekből készült ékszerek;

nemesfém ötvözettel bevont ékszerek; nemesfémből készült dísztűk; nemesfémből készült ékszerek;

nemesfémből készült érmék; nemesfémből készült gyűrűk; nemesfémből készült karkötők, karperecek;
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nemesfémből készült láncok [ékszerek]; nemesfémből készült mandzsettagombok féldrágakövekkel;

nemesfémből készült medalionok; nemesfémekből készült divatékszerek; nemesfémekből készült ékszerek;

nemesfémekből készült fonott láncok; nemesfémekkel befuttatott ékszer; nemesfémekkel bevont

mandzsettagombok; nemesfémmel bevont apró dísztárgyak; nemesfémmel bevont érmek; nemesfémmel bevont

gyűrűk; nemesfémmel bevont kristályból készült ékszerek; női ékszerek; nyakkendőcsíptetők; nyakkendőtűk;

nyakkendőtűk [csíptetősek]; nyakkendőtűk nemesfémből; nyakláncok; nyakláncok [ékszer]; nyakláncok

[ékszerek]; nyakláncok nemesfémből; nyakláncra fűzhető díszek; ón ékszerek; órával kombinált karperecek,

karkötők; pecsétgyűrűk; platina ékszerek; platina gyűrűk; porcelán mandzsettagombok; ruhadíszek ékszerek

formájában; strassz [drágakő utánzat]; strassz ékszer; személyes dísztárgyak nemesfémből; szintetikus ámbra

függők mint ékszerek; szintetikus kövek [ékszerek]; tenyésztett gyöngyökből készült divatékszerek;

testékszer-gyűrűk; testékszer szegecsek; testékszerek; tiara jellegű menyasszonyi fejrevalók; tűk [ékszerek];

tűzzománc ékszer; tűzzománc kitűzők; üvegből készült ékszerek; zománc ékszerek; zománcozott ékszerek;

drágakövekből készült műtárgyak; dobozok nemesfémből; emlékdobozok nemesfémből; emlékérmék,

kommemoratív érmék; emlékjelvények; érmék; érmék, pénzérmék [nem fizetőeszköz]; ezüst műtárgyak; ezüst

ötvözetek; fém zsetonok tömegközlekedéshez; gyűjthető érmék; műalkotások nemesfémből; nemesfém

műalkotások; nemesfém ötvözetekből készült trófeák, kupák; nemesfém ötvözetekkel bevont trófeák, kupák;

nemesfém trófeák; nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy bevont díszek;

nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy bevont szobrok és kisplasztikák;

nemesfémből készült műtárgyak, műalkotások; nemesfémből készült serlegek; turmalin drágakövek; nemesfém

tokok órákhoz; nemesfém tokok időmérő eszközökhöz; nemesfémből készült ékszerdobozok; fém kulcsláncok;

kulcs (tartó) láncok; kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek; kulcskarikák (mütyürök vagy fityegők);

kulcskarikák nemesfémből; nemesfémmel bevont kulcstartók [gyűrűk]; nemesfémmel bevont kulcstartók;

nemesfémből készült kulcsfityegők; nemesfém kulcstartók; nemesfém kulcsláncok; nemesfém kulcskarikák

[csecsebecsék és fityegők]; kulcstartók nemesfémből; kulcstartó gyűrűk; kulcsláncok mint ékszerek [apró

 dísztárgyak vagy óraláncok]; fityegők, díszek kulcsláncokhoz; fityegők, díszek kulcskarikákhoz.

 ( 111 )  235.618

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 01144

 ( 220 )  2021.03.17.

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Grafikus rajzok; képek; rajzok; ceruzák; ecsetek; fényképtartók; fluoreszkáló papír; írószerek; művészpapír;

rajzceruzák; rátétek papírból; színes mintakártyák; vázlattáblák; vonalzók; papír teaszűrők; ajándék táskák,

szatyrok papírból; ajándékcsomagolók; ajándékdobozok; általános célú műanyag zsákok; bélelt, párnázott

papírzacskók; bevásárló táskák műanyagból; ételcsomagoló papír; fehér kartonpapír; folpack; kartondobozok;

kartondobozok csomagoláshoz; kartonpapírból készült tartók; kartontálcák ételek csomagolására; műanyag lapok

zsebekkel számlák, nyugták tárolásához; műanyag szemeteszsákok; műanyag zsákok hulladékgyűjtőkbe;

műanyag zacskók kisállatok hulladékának, ürülékének eltávolítására; összecsukható papírdobozok; összehajtható

kartondobozok; papír ajándékkísérők; papír- és kartondobozok; papír szemeteszsákok; papírdobozok;

papírzacskók és zsákok; regenerált cellulózból készült csomagolótartályok; zsebkendők; 3d-s matricák, bármely

felületre; adventi naptárak; ajándékcímkék; ajándékkártyák; aktatartók; almanachok; asztali irattartó állványok;

asztali iratrendező tálcák; asztali határidőnaptárak; asztali irattartó tálcák; asztali írószer rendezők; asztali

naptárak; belépőjegyek; borítékok; címlisták; dossziék [papíráruk]; elválasztók jegyzetfüzethez; értesítő kártyák;

éves naptár; évkönyvek (nyomtatott kiadványok); falinaptárak; filctollak; fogadócédulák; folyóiratok;
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gémkapocs; gemkapocstartók; grafikák; gyűjtőkártyák; határidőnaplók; hirdetési kiadványok; hirdetőtáblák

kartonból; hirdetőtáblák kartonpapírból; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírek, közlemények [nyomtatott

anyagok]; hírlevelek; hírlevelek a játékok és szerencsejátékok területén; íróasztali alátét; irattáskák, irattartó

mappák; íróasztali könyöklő; íróasztali szettek; irodai iratrendezők; irodai papíráruk; kaparós betűk, képek,

matricák; kaparós matricák; karácsonyi üdvözlőlap; kartonpapír kitűzők; kartotékok; képeslapok, levelezőlapok;

képzőművészeti folyóiratok; levél tartó állvány; levélpapír; magazin borítók; magazin mellékletek újságokhoz;

magazinok a játékok és szerencsejátékok területén; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák;

mozimagazinok; műsorfüzetek; napilapok; naptárak; nyomtatott brossúrák; nyomdaipari termékek; nyomtatott

anyagok oktatási célokra; nyomtatott információs kártyák; nyomtatott információs mappák; nyomtatott kártyák;

nyomtatott reklámanyagok; nyomtatott publikációk; nyomtatott ruha szabásminták; nyomtatványok; oktató

kártyák; öntapadós alátétek, korongok [papíripari cikkek]; öntapadós betűk és számok; papír feliratok, zászlók;

pörgetős könyvek; programfüzetek; posztermagazinok; prospektusok; reklámfeliratok kartonból;

reklámkiadványok; reklámfeliratok papírból; reklámplakátok; színező könyvek; színezőkönyvek felnőtteknek;

születésnapi üdvözlőkártyák; tv-újságok; üdvözlőkártyák; üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; turisztikai folyóiratok;

újságban megjelenő képregény képsorok [nyomtatott anyagok]; újságban megjelenő képregények [nyomtatott

anyagok]; újságok; újságpapír; üres kártyák; üres kartonlapok; utazási magazinok; zenei magazinok;

zsebnaptárak; öntapadós papír; öntapadós textil [írószer és papíráru]; alátétkarton képkeretezéshez; áttetsző papír;

elektrosztatikus papír; fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékszublimációs nyomdai papír; műanyag zacskók

értéktárgyak megőrzéséhez; alátétek papírcsipkéből; asztali alátétek kartonból; asztali alátétek, tányéralátétek

 papírból; asztali futók papírból; előkék papírból; papír alátétek; polcpapír.

 35    Apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti

promóciós szolgáltatások; baseball játékok reklámozása; célzott marketing; digitális reklámszolgáltatások;

digitális marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások;

divatáruk értékesítésének promóciója magazinok reklámcélú cikkeivel; e-sporteseményekhez kapcsolódó

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

vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; egészségügyi állapotok társadalmi tudatosításával kapcsolatos

reklámszolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások számára; ékszerekkel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; eladó gépjárművek meghirdetése interneten keresztül;

elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; elektronikus kommunikációs

hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; előadások, prezentációk szervezése reklámozási

célokra; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; értékesítési promóciós szolgáltatások;

eseménymarketing; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;

filmrendezés a reklámfilmek terén; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; franchise-zal

kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; gépjármű értékesítéshez kapcsolódó reklámszolgáltatások;

gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;

grafikus reklámozási szolgáltatások; gyógyszerészeti készítményekkel és in-vivo leképezési termékekkel

kapcsolatos reklámozás; gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; hangfelvételek gyártása

marketing célokra; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra;

harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél

áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait

kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok

felkutatása révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; 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 reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és

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

rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások részvényekhez és más értékpapírokhoz

kapcsolódó ügynöki tevékenységek népszerűsítésére; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívásához

kapcsolódóan a helyi vásárlás előnyeire vonatkozóan; hirdetési szolgáltatások az egészségügyi problémák

tudatosításának elősegítésére; hirdetési szolgáltatások a környezeti ügyekkel kapcsolatos közfigyelem felhívása

céljából; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívására a közjóléttel kapcsolatos területen; hirdetési

szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetéssel, reklámozással

kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetésszervezés;

hirdetésszervezés mozikban; interneten használható reklámok összeállítása; interneten keresztül biztosított

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

reklámozási szolgáltatások; internetes weboldalakként használható reklámok összeállítása; internetes

weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények promóciójának

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

reklámszövegek készítése; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárok reklámozási

céllal való szervezése; koncertek promóciója [reklámozása]; könyvekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások;

kutató projektek reklámozása; marketing információk; marketing kampányok; marketingtervek elkészítése;

marketingtervek kidolgozása; mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós bemutatók

segítségével; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása kártyás hűségjutalmazási rendszerrel; média

beszerzési szolgáltatások; mozifilm reklámozás; mozifilmek reklámozása; mozireklámok; mozireklámok

gyártása; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; politikai hirdetési szolgáltatások;

promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós események szervezése és lebonyolítása; promóciós

kampányok kidolgozása; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; publikációs célú szerkesztői

szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós reklámügynökség

hirdetési szolgáltatásai; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési

szolgáltatások; rádiós reklámok készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing;

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

elkészítése; reklámanyag frissítése; reklámanyag készítése; reklámanyag összeállítása; reklámanyagok és

reklámok készítése, kiadása; reklámanyag sokszorosítása; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése;

reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok

összeállítása, kiadása és terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámcélú nyereményhúzások szervezése;

reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; reklámcélú versenyek ügyintézése; reklámcélú vetélkedők

intézése; reklámelemzés; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámhatékonyság és piackutatási elemzés; reklámkampányok előkészítése; reklámhirdetések megjelentetése;

reklámkampányok kidolgozása vállalkozások számára; reklámkiadványok elkészítése; reklámkiadványok

tervezése; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlogók tervezése; reklámok elkészítése; reklámok előkészítése;

reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok készítése; reklámok készítése és elhelyezése mások számára;

reklámok megjelenítése mások részére; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás bannerekkel;

reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi

sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás

előkészítése; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámozás hatásának elemzése; reklámozás,

hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos

hálózatokon keresztül; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási

szolgáltatások; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; reklámozás, promóciós

szolgáltatások; reklámozás taxik tetején; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; reklámozáshoz

kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások számára;

reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklámozási és promóciós

szolgáltatások; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások; reklámozási információk biztosítása;
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reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások az irodalom területén; reklámozási

szolgáltatások biztosítása adatbázisok útján; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámozási

szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához; reklámozással kapcsolatos

modellügynökségi szolgáltatások; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység; reklámozással kapcsolatos

információk szolgáltatása; reklámszerződések készítése harmadik személyek számára; reklámszolgáltatások

harmadik személyek számára; reklámszolgáltatások italok eladásának előmozdítására; reklámszolgáltatások

szendvicsember táblák révén; reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével;

reklámszövegek kiadása és frissítése; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek

megjelentetése; reklámszövegírás; reklámszövegírás promóciós célokból; reklámtervezés és -elhelyezés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; reklámügynökségi szolgáltatások; sajtóreklámozási szolgáltatások;

szabadtéri reklámozási szolgáltatások; számítógépesített üzleti promóció; szórólapok kiadása; szórólapok

tervezése; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing; telefonos promóciós

reklámozás; telemarketing szolgáltatások; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós reklámok elkészítése;

televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; tördelési szolgáltatások reklámozási célokra; új

termékek forgalmazásával kapcsolatos reklámszolgáltatások; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása]; videofelvételek

készítése reklám célokra; videofelvételek készítése marketing célokra; videofelvételek készítése reklámozási

célokra; zenei koncertek promóciója; előfizetés tv-csatornára; előfizetés információs médiacsomagra; előfizetések

elektronikus folyóiratokra; előfizetések távközlés útján nyújtott adatbázis-szolgáltatásokra; előfizetések

ügyintézése televíziós csatornákra; könyvek, folyóiratok, újságok vagy képregények előfizetésének

megszervezése; reklámozással kapcsolatos közvetítői szolgáltatások; újság előfizetések ügyintézésével

kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások;

 újságelőfizetések intézése.

 41    Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; brosúrák

kiadása; dalok kiadása; dalszövegek kiadása lapok formájában; digitális videó, audió és multimédia kiadási

szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elbeszélések kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése

az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése;

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

és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus

magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; évkönyvek kiadása; folyóiratok és könyvek

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

kiadása; folyóiratok, könyvek és kézikönyvek megjelentetése a gyógyászat területén; folyóiratok multimédiás

megjelentetése; folyóiratok publikálása; forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; forgatókönyvírói szolgáltatások; füzetek kiadása; globális számítógépes

hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának

kiadása; gyógyászati technológiával kapcsolatos tudományos cikkek megjelentetése és kiadása; hangoskönyvek

kiadása; házi kedvencekkel kapcsolatos nyomtatványok kiadása; háziállatként tartott halakkal kapcsolatos

nyomtatványok kiadása; hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások; hírszolgáltatás

a műsorszolgáltatási ipar részére; hírügynökségi beszámolók; információs technológiával kapcsolatos könyvek

kiadása; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; irodalmi műveket és okmányokat tartalmazó

kézikönyvtárak; ismertetők kiadása; katalógusok kiadása; kézikönyvek kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv -);

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

(beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás;

könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és

napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvekkel

kapcsolatos információkat biztosító könyvklubszolgáltatások; könyvkiadás; könyvkiadással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; kották kiadása; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése;

magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatások; magazinok multimédiás
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megjelentetése; mágneses vagy optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása; megrendelésre történő írás nem

reklámcélokra; multimédia publikációk; napilapok multimédiás megjelentetése; naptárak kiadása; nyomtatott

anyagok megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában az

interneten; nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott jegyzékek kiadása; nyomtatványok kiadása;

nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; nyomtatványok kiadása és szerkesztése; oktatáshoz

kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; podcastok létrehozása [írása]; poszterkiadás; prospektusok kiadása;

rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; riporteri szolgáltatások; szórólapok megjelentetése; szövegek írása és

kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása; szövegek kiadása CD-ROM-ok formájában;

szövegírás; szövegek kiadása elektronikus média formájában; szövegírás, a reklámszövegek kivételével, teletext

szolgáltatásokon történő közvetítés céljára; szövegkészítési szolgáltatások; tankönyvek kiadása;

szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; térképek kiadása; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása;

tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; újság kiadása ügyfelek

számára az interneten; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák

megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése; útikönyv-kiadási szolgáltatások; zenei szövegek

kiadása; zenekiadási szolgáltatások; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; audiovizuális

bemutatók; élő televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; fotóriportok készítése;

internetes adatbázisból származó, online szórakoztatással kapcsolatos információk nyújtása; kábeltelevízión

keresztül biztosított szórakoztatás; könyvtárak (kölcsön -); könyvkölcsönzési szolgáltatások; könyvtári

szolgáltatások; műholdas televíziós show-k; műholdas televíziós sorozatok; nem letölthető filmek biztosítása;

online interaktív szórakoztatás; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és televízióprogram készítése;

rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós show-műsorok és programok

készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások;

rádiós szolgáltatások tananyag átismétléséhez; rádiós szórakoztatás; rajongói klubok; sport- és kulturális

tevékenységek; sporthíradás; sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása; sportrendezvények szüneteiben nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; sportrendezvények szüneteiben biztosított szórakoztatás; szabadidő eltöltésével

kapcsolatos tájékoztatás; szabadidős szolgáltatások; szórakoztatás telefon útján; szórakoztatás szépségversenyek

formájában; szórakoztatás roadshow-k segítségével; szórakoztatás podcaston keresztül; szórakoztatás nyújtása

globális kommunikációs hálózaton keresztül; szórakoztatás mobiltelefonos televízió formájában; szórakoztatás

IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatás tévéműsorok formájában;

szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; szórakoztatási célú interjúkészítés kortárs

személyiségekkel; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási

szolgáltatások mozielőadások formájában; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató

szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása audio szalagon; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

mozifilmeken keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása publikációkon keresztül; szórakoztató

szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken keresztül;

szórakoztató szolgáltatások biztosítása felvett zene formájában; szórakoztató szolgáltatások nyújtása gyermekek

számára; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában; szövegek készítése kiadásra;

televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televíziós

és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós,

széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós

vetélkedők készítése; vezeték nélküli televíziós közvetítésen keresztüli szórakoztatás; videókönyvtári

szolgáltatások; videojáték-szolgáltatások; webináriumok szervezése; webrádiós szórakoztatási szolgáltatások;

zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; e-sportrendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalás és foglalási

szolgáltatások; helyfoglalás előadásokra és színházi jegyfoglalás; helyfoglalás koncertre; helyfoglalás

szórakoztató eseményekre; színházi jegyfoglalási szolgáltatások; szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó

jegyfoglalási és előjegyzési szolgáltatások; újságírói tevékenység; sportújságírói tevékenység; fotóriporteri

tevékenység; bulvár újság kiadása; sport újság kiadása; nőknek szóló újság kiadása; férfiaknak szóló újság

 kiadása; politikai újság kiadása; gasztronómiai célú újság kiadása; egyéb újság kiadása.
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 ( 111 )  235.619

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 00815

 ( 220 )  2021.03.02.

 ( 732 )  Ábrahám Edit, Nagykőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Karateruhák.

  41    Karate oktatás; sport klub szolgáltatások; sportoktatás/edzés.

 ( 111 )  235.620

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 01298

 ( 220 )  2021.03.25.

 ( 732 )  ALOHA Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tarr Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ISOCloud

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó programok; adatfeldolgozó szoftverek; applikációs szoftver; beágyazott szoftverek; digitális

formában tárolt számítógépes programok; elektronikus játékprogramok; elektronikus játékszoftver; elektronikus

kaparós sorsjegyek; elektronikus lottószelvények; freeware [ingyen használható szoftver]; globális számítógépes

hálózatokról letölthető számítógépes szoftverek; globális számítógépes információs hálózatokról letölthető

számítógépes szoftverek; integrált szoftvercsomagok; interaktív multimédiás számítógépes programok; interaktív

számítógépes szoftverek; interaktív szoftverek; internetről letölthető szoftverek; internetről letöltött számítógépes

szoftverek; játék szoftver; játékokhoz használható számítógépes programok; játékszoftverek; kaszinómenedzselő

szoftverek; kézi mobil digitális elektronikus eszközökhöz és más fogyasztói elektronikákhoz használt

számítógépes szoftverek; kézi mobil digitális elektronikus eszközökhöz és más szórakoztató elektronikai

cikkekhez használt számítógépes szoftverek; kódolt programok; számítógépes szoftverek [programok];

számítógépes szoftverek, rögzített; számítógépes szoftverplatformok; számítógépes szoftverplatformok, rögzített

vagy letölthető formában; számítógépes telefonszoftverek; szoftver kézi digitális elektronikus berendezésekhez;

webalkalmazás- és szerverszoftverek; virtuális és kiterjesztett valóság szoftverek; szoftverek televíziókhoz;

szoftverek okostelefonokhoz; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz; szoftverek a fizikai világban

végzett műveletek felügyeletére, elemzésére, szabályozására és futtatására; szoftverek; szoftver táblagépekhez;

elektronikus adatbázisok; interaktív adatbázisok; táblaszámítógépek; táblagépek; szuperszámítógépek; szerverek

webhosting szolgáltatáshoz; viselhető számítógépek; személyi számítógépek; hibrid laptopok; hálózati szerverek;

hardverek elektronikus vezetőtámogató rendszerekhez; számítógépes szerverek; számítógépes terminálok banki

célokra; számítógéppel támogatott szoftverfejlesztéshez használt számítógép hardverek; hálózat elérésére

szolgáló szerver hardver; grafikus táblák, digitális rajztáblák; folyamatvezérlő számítógépek; felhő alapú

szerverek; fedélzeti számítógépek; fedélzeti komputerek; fájlszerverek; elektronikus levelezési szerverek;

digitális tabletek, táblagépek; átalakítható laptopok; állványok számítógépes eszközöknek; audio- és

 videoanyagok jelfeldolgozásához használt számítógépes hardverek; adatkezelésre használt számítógépek.

 42    Adat- és multimédiás tartalmak protokollokról protokollokra történő átalakításához használt szoftverek

fejlesztése; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatbázis kezelésére szolgáló

szoftverek programozása; adatbázis-szoftverek telepítése; adatbázis-szoftverek telepítése és karbantartása;

adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása és frissítése; adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázisok
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fejlesztése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozási programok írása; adatfeldolgozó berendezések

programozása; adatfeldolgozó programok tervezése; adatfeldolgozó programok összeállítása; adatfeldolgozó

programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó

programok fejlesztése; adatfeldolgozó programok írása; adatfeldolgozó programok készítése; adatfeldolgozó

programok tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó számítógépes

programok készítése; adatfeldolgozó számítógépes programok fejlesztése és írása; adatfeldolgozó szoftverek

tervezése és fejlesztése; adatkiadó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatkinyerésre szolgáló szoftverek

tervezése és fejlesztése; multimédiás tartalmak tömörítéséhez és kicsomagolásához használt szoftverek tervezése;

multimédiás tartalmakat nyújtó alkalmazásszoftverek fejlesztése; nagy és közepes méretű számítógép rendszerek

alkalmazásaihoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; okostelefon-szoftverek frissítése; oktató szoftverek

programozása; online áruházakban vásárlói szokások kiértékelésére szolgáló szoftverek programozása; online

támogatás számítógépes program felhasználók részére; online támogató szolgáltatások számítógépes program

felhasználók részére; operációs rendszer szoftverek tervezése és fejlesztése; operációs rendszer szoftverek

tervezése; operációs rendszer szoftverek fejlesztése; orvosi technológiákkal használatos számítógépes szoftverek

tervezése és fejlesztése; pénzügyi információs rendszerek tervezése; programok fejlesztése; programok fejlesztése

kísérletek vagy kísérlet-sorozatok szimulálására egy virtuális optikai laboratóriumban; programok fejlesztése

számítógépekhez; programok tervezése számítógépekhez; programozható vezérlőkkel használatos számítógépes

szoftverek fejlesztése; sérült számítógépes programok javítása; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

fejlesztés; számítógép és szoftver konzultációs szolgáltatások; számítógép programok felhasználói igények

szerinti aktualizálása és adaptálása; számítógép programok installációja; számítógép programok telepítése;

számítógép-programozás; számítógép-programozás a gyógyászat területén; számítógép-programozás

adatfeldolgozáshoz és kommunikációs rendszerekhez; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz;

számítógép-programozás az energiaipar számára; számítógép-programozás és szoftvertervezés;

számítógép-programozás és számítógépes programok karbantartása; számítógép programozáshoz kapcsolódó

kutatás; számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához; számítógép-programozási szolgáltatások

kereskedelmi elemzésekhez és beszámolókhoz; számítógép-programozással kapcsolatos műszaki tanulmányok

kidolgozása; számítógép-programozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógép programozással

kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozó szolgáltatások; számítógépek frissítése,

aktualizálása; számítógépek programozása vonalkódok nyomtatásához; számítógépek programozása vevők és

szállítók közti adatrendezéshez; számítógépek programozása; számítógépes adatbázis-kezelő programok

tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes adatbázis-kezelő programok tervezése és

fejlesztése; számítógépes adatbázis-kezelő szoftverek fejlesztése; számítógépes programok tesztelése;

számítógépes programok telepítése és karbantartása; számítógépes programok tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok tervezése; számítógépes programokkal kapcsolatos elemzési

szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos kutatás; számítógépes programokkal kapcsolatos

információnyújtás; számítógépes programokkal kapcsolatos technológiai tanácsadási szolgáltatások;

számítógépes programokkal kapcsolatos jelentések készítése; számítógépes programokkal kapcsolatos

szaktanácsadói szolgáltatások; számítógépes programozás távközléshez; számítógépes programozás az

internethez; számítógépes programozáshoz kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatások; számítógépes

programozási szolgáltatás; számítógépes programozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; számítógépes

programozással kapcsolatos információnyújtás; számítógépes programozással kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes programozással kapcsolatos jelentések készítése; számítógépes programtervezés és -fejlesztés;

számítógépes rendszerek és hálózatok konfigurációja; számítógépes rendszerek szoftvereinek telepítése,

karbantartása és javítása; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez használatos operációs szoftverek tervezése

és fejlesztése; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez használatos operációs szoftverek programozása;

számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes szoftver aktualizálása; számítógéptervezési

szolgáltatás; személyre szabott weblapok létrehozása és karbantartása; személyre szabott honlapok programozása;

szoftver adatbázisok frissítése; szoftver- és adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és karbantartása;
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szoftver-karbantartás; szoftver karbantartás és javítás; szoftver készítés; szoftver kutatás; szoftver mérnökség;

szoftver testreszabása; szoftveralkotás; szoftvercsomagok igény szerinti tervezése; szoftverek és hardverek

tervezése és fejlesztése jelerősítéshez és -továbbításhoz; szoftverek fejlesztése audio- és video-operátoroknak;

szoftverek fejlesztése biztonságos hálózati műveletekhez; szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek

frissítése; szoftverek frissítése kommunikációs rendszerekhez; szoftverek karbantartása internet-hozzáféréshez;

szoftverek programozása online hirdetésekhez; szoftverek programozása piackutatási célokra; szoftverek

telepítése és karbantartása internetes hozzáféréshez; szoftverek telepítése, karbantartása és aktualizálása;

szoftverek tervezése adat- és multimédiás tartalmak átalakításához protokollokról más protokollokra; szoftverek

tervezése audio- és videó-operátoroknak; szoftverek tervezése digitális jelfeldolgozáshoz; szoftverek tervezése és

fejlesztése; szoftverek tervezése és fejlesztése a mobilalkalmazások területén; szoftverek tervezése, fejlesztése és

kivitelezése; szoftverek tervezése multimédiás tartalmak feldolgozásához és terjesztéséhez; szoftverekkel

kapcsolatos tervtanulmányok; szoftverfejlesztés; szoftverfejlesztés automatizált üzleti folyamat felfedezéséhez

(ABPD); szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftverfejlesztési szolgáltatások adatfeldolgozó

programokhoz; szoftverfrissítés adatfeldolgozáshoz; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás;

szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók számára; szoftvertelepítés;

szoftvertervezés; szoftvertervezés okostelefonokhoz; szoftvertervezési szolgáltatások; szövegszerkesztésre

szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szövegszerkesztő szoftverek tervezése;

szövegszerkesztő szoftverek fejlesztése; tájékoztatás a számítógépes szoftverfejlesztés területén; tájékoztatás a

számítógépes szoftvertervezés területén; tanácsadás a számítógépes szoftvertervezés területén; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások nyomtatáshoz

használt számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek ember-gép

kezelőfelületére vonatkozóan; tanácsadási szolgáltatások grafikákhoz használt számítógépes szoftverekkel

kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások szoftverek fejlesztésének és minőségjavításának területén; tanácsadási

szolgáltatások a számítógép-programozással kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek

tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások könyvkiadáshoz használt számítógépes szoftverekkel

kapcsolatban; távközlési szoftverek programozása; tervezési szolgáltatások számítógépes programokhoz;

töltőgépek és berendezések működtetésére használt számítógépes szoftverek karbantartása; tudományos

számítógép-programozó szolgáltatások; útvonaltervező szoftverek tervezése és fejlesztése; vezérlőprogramok

készítése elektromos működésvezérlő és meghajtó modulokhoz; vezeték nélküli számítógépes hálózatok

tervezése és fejlesztése; video- és számítógépes játékok programozása; videojáték-fejlesztési szolgáltatások;

videojáték-szoftverek fejlesztése; videojáték-szoftverek programozása; videojáték-szoftverek tervezése és

fejlesztése; videojáték-szoftverek tervezése; videojátékok számítógépes programozása; virtuális magánhálózati

(VPN) operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; virtuális valóság-szoftverek tervezése; virtuális valóság

szoftverek tervezése és fejlesztése; virtuális valóság-szoftverek fejlesztése; web oldalak készítése és karbantartása

mások számára; webhelyek tervezése, készítése, tárolása [hosztolása] és karbantartása mások számára;

webhelyterhelés-tesztelési szolgáltatás; weblapok készítése és karbantartása mások számára; weblapok

kidolgozásával és karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások; weblapok tervezése és kivitelezése; weboldal

fejlesztő szolgáltatások; weboldal hálózatok tervezése és kivitelezése; weboldal használhatóságának tesztelése;

weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal kezelési szolgáltatások; weboldal tervezés; weboldal

tervezés, készítés; weboldal tervező és készítő szolgáltatások; weboldal (weblap) készítési és karbantartási

szolgáltatás; weboldalak aktualizálása; weboldalak építése és karbantartása; weboldalak feltöltésével kapcsolatos

szolgáltatások; weboldalak karbantartása; weboldalak karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása;

weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak készítése és tervezése; weboldalak készítése mások

megbízásából; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése, tervezése és

karbantartása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára; weboldalak programozása;

weboldalak tervezése; weboldalak tervezése és készítése; weboldalak tervezése és karbantartása; weboldalak

tervezése és létrehozása mások számára; weboldalak tervezése hirdetési célokra; weboldalak tervezésével

kapcsolatos tanácsadás; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; webportálok tervezése;
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számítástechnikai hardverek tervezése; számítógépek ipari formatervezésével kapcsolatos szolgáltatások;

számítógépes hardver architektúrák tervezése és fejlesztése; multimédiás tartalmak tömörítéséhez és

kicsomagolásához használt hardverek fejlesztése; multimédiás tartalmak tömörítéséhez és kicsomagolásához

használt hardverek tervezése; multimédiás adattároló és -kinyerő hardverek tervezése; multimédiás adattároló és

-kinyerő hardverek fejlesztése; kutatás a számítógépes hardverek területén; hardverfejlesztés videojátékokhoz;

hardverek tervezése adat- és multimédiás tartalmak átalakításához protokollokról más protokollokra; hardverek

fejlesztése multimédiás tartalmak feldolgozásához és terjesztéséhez; hardverek tervezése multimédiás tartalmak

feldolgozásához és terjesztéséhez; hardverek fejlesztése adat- és multimédiás tartalmak átalakításához

protokollokról más protokollokra; digitális jelfeldolgozó hardverek fejlesztése; digitális jelfeldolgozó hardverek

tervezése; digitális hang- és képhordozók fejlesztése és tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás;

számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás;

számítógépes hardverek fejlesztése a gyártóipar számára; számítógépes hardverek fejlesztése számítógépes

játékokhoz; számítógépes hardverek tesztelése; számítógépes hardverek tervezése és fejlesztése; számítógépes

hardverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadó és konzultációs szolgáltatások; számítógépes

hardverek tervezése a gyártóipar számára; számítógépes hardver tervezésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes hardver tervezése; számítógépes hardverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadó és

tájékoztatási szolgáltatások; számítógépes hardverek testre szabott tervezése; számítógépes hardverekkel

kapcsolatos kutatási és fejlesztési szolgáltatások; számítógépes hardvertervezési szolgáltatások; számítógépes

perifériák tervezése; számítógépes perifériás eszközök tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadó és

tájékoztatási szolgáltatások; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes perifériás eszközök fejlesztése;

számítógépes tervezéssel kapcsolatos kutatás; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; tanácsadás számítógépes hardver tervezésével kapcsolatban; tervező szolgáltatás számítógépes

hardverhez; a felhasználók számára saját tartalmaik és képeik online megjelentetését és megosztását lehetővé tevő

interaktív hosztolási szolgáltatások; a tartalomszolgáltatók számára a multimédiás tartalmak nyomon követését

lehetővé tevő, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adásfigyelő alkalmazásokhoz

használt online, nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis kezelésére

szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis kezelésére szolgáló

szoftverek bérbeadása; adatfeldolgozó programok bérbeadása; adatok elektronikai biztonsági másolatkészítő

szolgáltatásai; adatok importálására és kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek bérbeadása; adatraktározás;

adattárolás blokklánc segítségével; adatvédelmet biztosító felhőalapú szolgáltatás; alkalmazás-szolgáltatás;

alkalmazás-szolgáltatást biztosító szolgáltatások; alkalmazás-szolgáltató (ASP); alkalmazás-szolgáltató [ASP],

nevezetesen számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; alkalmazási szoftverek bérbeadása,

kölcsönzése; árajánlatokat tartalmazó adatbázisok olvasására használt számítógépes szoftverek kölcsönzése;

árajánlatokkal kapcsolatos számítógépes szoftverek lízingelése; archivált e-mailek elektronikus tárolása; audio

fájlok elektronikus tárolása; beléptetés mint szolgáltatás (ACaaS) szoftverek installálása; beléptetés mint

szolgáltatás (ACaaS) szerverek és szoftverek hosztolása; beléptetés mint szolgáltatás (ACaaS); biztonsági

adatmentési szolgáltatások; elektronikus tárolási szolgáltatások elektronikus adatok archiválásához; elektronikus

tárolási szolgáltatások adatbázisok archiválásához; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása; felhő alapú

számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló online, nem letölthető operációs szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló operációs

szoftverek bérbeadása; felhő-alapú virtuális számítógépes környezetek biztosítása; felhő-alapú virtuális

számítógépes rendszerek biztosítása; felhőalapú számítástechnika; felhőalapú tárhely-biztosító szolgáltatások;

felhőalapú tárhelyszolgáltatások elektronikus fájlokhoz; felhőalapú tárhelyszolgáltatások elektronikus adatokhoz;

fényképek elektronikus tárolása; gépi tanulásra, mély tanulásra és mély idegi hálózatokhoz való szoftvereket

tartalmazó szoftver mint szolgáltatás [SaaS] szolgáltatások; gépi tanulásra szolgáló szoftvert tartalmazó szoftver

mint szolgáltatás [SaaS]; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hardver és szoftver bérbeadása;
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háttérmentési szolgáltatások számítógépes merevlemezek adataihoz; honlapok fejlesztésére szolgáló online, nem

letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; honlapok fejlesztésére szolgáló szoftverek bérbeadása;

honlapok létrehozása és karbantartása mobiltelefonokhoz; honlapon keresztül elérhető, nem letölthető

szoftveralkalmazások időleges használatának biztosítása; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információk és

adatok időszakos elektronikus tárolása; infrastruktúra mint szolgáltatás (IaaS); interaktív alkalmazások

hosztolása; internetalapú alkalmazások ideiglenes használatának biztosítása; internetalapú szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása; internetes biztonsági programok bérbeadása; internetes blogok hosztolása; internetes

keresők működtetése; internetes keresőmotorok biztosítása; internetes kommunikációs felületek hosztolása;

internetes oldalak hosting szolgáltatása; internetes oldalak szolgáltatása; internetes platformok bértárolása;

internetes tárhely biztosítás weblogok [webes naplók] részére; internetes tárhely szolgáltatás digitális tartalom

számára; internetes tárhelyek bértárolása; internetes tranzakciós felületek hosztolása; internetes weboldal hosting

szolgáltatások; képek, audiovizuális tartalmak, videótartalmak és üzenetek továbbítására szolgáló

szoftverplatformokat tartalmazó platform mint szolgáltatás [PaaS]; képek elektronikus tárolása; keresőgépek

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

keresőmotorok biztosítása kommunikációs hálózatokon való adatszerzéshez; kiadói és nyomdai tevékenységhez

használt online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele; köd alapú számítástechnika;

könyvtárkezeléshez használatos szoftverek bértárolása; leltárkezelésre szolgáló online, nem letölthető szoftverek

ideiglenes használatának biztosítása; leltárkezelésre szolgáló szoftverek bérbeadása; leltárkezelésre szolgáló

szoftverek programozása; magán felhőalapú tárhely-szolgáltatások; mély neurális hálózatokhoz való szoftvert

tartalmazó szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; mély tanulásra szolgáló szoftvert tartalmazó szoftver mint

szolgáltatás [SaaS]; memóriahely bérlése szervereken; memóriaterület bértárolása és bérbeadása honlapokhoz;

mesterséges intelligencia platformok szoftver mint szolgáltatásként [SaaS]; mesterséges intelligencia

számítógépes programok biztosítása adathálózatokban; mobil weboldalak hosztolása; mobilalkalmazások

hosztolása; multimédiás alkalmazások hosztolása; multimédiás oktató tartalmak tárolása; multimédiás

szórakoztató tartalmak tárolása; multimédiás tartalmak tárolása külső fél részére; nem helyszíni biztonsági

mentés; nem letölthető interaktív szórakoztatási szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető,

online szoftverek biztosítása; nem letölthető online szoftverek biztosítása kommunikációs célokra; nem letölthető

online szoftverek biztosítása ellátásilánc-menedzsmenthez; nem letölthető online szoftverek korlátozott idejű

használatának biztosítása szövegszerkesztéshez; nem letölthető online szoftverek biztosítása

szövegszerkesztéshez; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele online

naplók és blogok készítéséhez és megjelentetéséhez; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes

használatának lehetővé tétele szállítmányok nyomonkövetéséhez számítógépes hálózatokon, intraneteken és az

interneten; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető

számítógépes szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes

hálózatokon, intraneteken és az interneten; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának

lehetővé tétele rakományok nyomonkövetéséhez számítógépes hálózatokon, intraneteken és az interneten; nem

letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele csomagok nyomonkövetéséhez

számítógépes hálózatokon, intraneteken és az interneten; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása multimédiás tartalom és felhasználók közötti hozzászólások megosztása céljából; nem letölthető

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető üzleti szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása; nyelvi fordításhoz használt online, nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása; nyilvános felhő-alapú tárhely-szolgáltatói szolgáltatások; on-line nem letölthető szoftver időleges

használatának lehetővé tétele; online adattárolás; online létesítmények interaktív megbeszélések lebonyolításához

való tárolása; online, nem letölthető befektetési szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; online, nem

letölthető egyszeri bejelentkezési szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; online, nem letölthető

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ kezelése céljából; online, nem letölthető szoftverek

ideiglenes használatának biztosítása információ továbbítása céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása adatok kezelése céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának
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biztosítása adatok továbbítása céljából; online nem letölthető szoftverek biztosítása adatbázis-kezeléshez; online

weboldalak hosztolása mások számára; online weboldalak tárolása mások számára interaktív megbeszélések

lebonyolításához; online weboldalak tárolása mások számára online tartalmak megosztására; online webtárhely

vállalatok számára mikroweboldalak létrehozására és tárolására való biztosítása; pénzügyi adatok elemzésére és

jelentések készítésére szolgáló, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; pénzügyi

menedzsmentre szolgáló számítógépes szoftverek bérbeadása; platform-mint-szolgáltatás (PaaS); podcastok

hosztolása; adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; adatkódolási szolgáltatások; adatok dekódolása; adatok és

számítógépes programok adatainak konvertálása [nem fizikai átalakítás]; adatok és számítógépes programok

konvertálása [kivéve a fizikai átalakítást]; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás;

adatok tömörítése elektronikus tároláshoz; adattitkosítás feloldásával kapcsolatos szolgáltatások; digitális képek

kódolása; digitális tartalmak platformok közötti konvertálása digitális tartalmak más formáiba; digitális zene

kódolása; dokumentumadatok átvitele egyik számítógépes formátumról a másikra; dokumentumok digitalizálása;

dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus információ adatkonverziója; fizikai adatok vagy

dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; fizikai képek átalakítása elektronikussá; grafikonok

digitalizálásával kapcsolatos szolgáltatások; hangok és képek digitalizálása; információk, hírek és adatok

kódolása, dekódolása és hitelesítése; képek szkennelése [fizikai adathordozóról elektronikai adathordozóra való

átalakítás]; mágneskártyák kódolása; számítógép programok sokszorosítása; számítógépes adatok digitális

tömörítése; számítógépes programok másolása; számítógépes programok reprodukálása; számítógépes szoftverek

másolása; szövegek átalakítása digitális formátumúra; térképek digitalizálása; üzenetek kódolása;

adatbázis-rendszerek helyreállítása mások számára; adatbázisok helyreállítása; adatbiztonsági szolgáltatások

[tűzfalak]; adatközlési rendszerek összeomlás utáni helyreállítási szolgáltatása; adatok helyreállítása; biztonsági

szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatok, számítógép hozzáférés és számítógépes tranzakciók számára;

e-kereskedelmi műveletekhez való technológiát alkalmazó felhasználó-hitelesítési szolgáltatások; elektronikus

adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; felhasználói hitelesítési szolgáltatások nyújtása

biometrikus hardver- és szoftvertechnológia alkalmazásával e-kereskedelmi tranzakciókhoz; felhasználói

hitelesítési szolgáltatások nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO) technológia alkalmazásával online

szoftveralkalmazásokhoz; hálózati rendszerek ellenőrzése, megfigyelése; hitelkártya-tevékenység elektronikus

felügyelete internetes visszaélések felderítése érdekében; internetes walled garden szolgáltatások [regisztrációt

igénylő, félig nyilvános fórumok]; IT-szolgáltatások adatvédelemhez; mobiltelefonok kikódolása;

okostelefon-adatok visszanyerése; riasztások biztosítása gyermekek online weboldalakhoz és tartalmakhoz való

hozzáférése esetére; spamszűrő szolgáltatások; számítógép-biztonsághoz kapcsolódó hitelesítési szolgáltatások;

számítógép biztonsági fenyegetés elemzés adatok védelméhez; számítógépek katasztrófa utáni helyreállítása;

számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési szolgáltatása; számítógépes

biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések elleni védelemhez; számítógépes biztonsági

szolgáltatások digitális tanúsítványok kezelésének formájában; számítógépes kriminalisztikai szolgáltatások;

számítógépes összeomlás utáni helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok

elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való

visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos

[informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások; számítógépes tűzfal szolgáltatások; számítógépes vírus elleni

védelem biztosítása; számítógéprendszerek figyelése biztonsági céllal; személyes azonosító adatok elektronikus

felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; számítógépes vírusvédelmi

szolgáltatások; technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére; védelmi szolgáltatások

 (számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások).

 ( 111 )  235.621

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 01296

 ( 220 )  2021.03.25.
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 ( 732 )  Fazekas Norbert, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Segítségnyújtás ingatlanok és e téren pénzügyi érdekeltségek megszerzéséhez; házvásárlással kapcsolatos

pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi hitelszolgáltatások; pénzügyi kölcsönök; pénzügyi megállapodások

ügyintézése; pénzügyi szolgáltatások a pénzkölcsönzés területén; pénzügyi szolgáltatások ingatlanvásárláshoz;

 online pénzügyi információk szolgáltatása.

 41    Ingatlankezeléssel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; levelező oktatás, távoktatás;

menedzsmenttel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási szolgáltatások

számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; oktatási szolgáltatások vezető beosztású személyzet számára; oktatási

tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; pénzügyi

személyzet oktatása; pénzügyi tanfolyamok biztosítása; oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online

módon; online képzések biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása; online oktatás biztosítása

számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; online oktatás biztosítása; online oktatási

tanfolyamok biztosítása; online szemináriumok biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; tájékoztatás

 nyújtása online oktatással kapcsolatban.

 ( 111 )  235.622

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01644

 ( 220 )  2021.04.22.

 ( 732 )  DC Comics, Burbank, California (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  THE FLASH

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; ingek; pólók; melegítő felsők; tornaruhák; hosszúnadrágok; nadrágok;

rövidnadrágok, shortok; kötött mellények; esőruhák; textil partedlik; szoknyák; blúzok; női ruhák; harisnyatartók,

harisnyakötők, zoknitartók; pulóverek; dzsekik; kabátok, dzsekik; esőkabátok; síoverallok; nyakkendők;

hálóköntösök, pongyolák; kalapáruk; sapkák; napellenzők; kesztyűk; övek; sálak; hálóruhák; pizsamák;

fehérnemű; alsóruházat, fehérneműk; magas szárú lábbelik; lábbelik; sportcipők; szandálok; zoknik;

 bokacsizmák; papucszoknik; fürdőruhák, úszódresszek; álarcosbálra való és Halloween jelmezek.

 28    Játékszerek és sportcikkek; játék akciófigurák és azok kellékei; akciófigura játékkészletek; játékbútorok;

kitömött játékok; léggömbök; játékok fürdőkádba; ráülős játékok; játékkártyák; játékautók; babák; frizbik;

elektronikus hordozható játékkonzolok; egységenként árusított felszerelés táblajátékokhoz, kártyajátékokhoz,

manipulatív játékokhoz, társasjátékokhoz, és célbadobós játékokhoz; különálló videojáték-berendezések;

pénzbedobós játékgépek; játékkészülékek; pénzbedobós játékgépek video kimenettel vagy anélkül; pénzbedobós

játékgépek; nyerőgépek szerencsejátékokhoz; újrakonfigurálható kaszinó és lottó játékeszközök; játékgépek és

operatív számítógépes játékszoftverek egységként értékesítve; manipulatív rejtvények, fejtörők, kirakós játékok;

papír arcmaszkok; gördeszkák; korcsolyák; vizet fecskendező, spriccelő játékok; labdák; játszótéri labdák;

football-labdák; baseball labdák; kosárlabdák; baseball kesztyűk; felfújható vízi játékok szabadidős célokra;

úszódeszkák [kickboardok]; szörfdeszkák; úszódeszkák [kickboardok]; békatalpak úszáshoz; játék sütő- és

főzőedények; játékkészletek; játék hógömbök; parti kalapok papírból; karácsonyfadíszek; játékfelszerelés

 társasjáték típusú számítógépes játékokhoz; papírból készült parti kellékek; Halloween álarcok.

 ( 111 )  235.623

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 01482

 ( 220 )  2021.04.12.

 ( 732 )  Társaság a Szabadságjogokért, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Pető Márk, Budapest

 ( 541 )  SZABAD.

 ( 511 )  21    Termoszok; termoszok háztartási célokra; bögrék, korsók; csészék és bögrék; csajkák, evőcsészék [rizsfőző

csajkák]; dobozok üvegből; edényáruk; demizsonok, üvegballonok; üvegedények, demizsonok [folyadék

szállítására]; eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak,

kések és villák kivételével; konyhai eszközök, kis méretű; háztartási vagy konyhai eszközök; edények; edények,

 fazekak; háztartási eszközök, kis méretű; italkiöntők.

 25    Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; pizsamák; bugyik; pólók; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; zoknik;

 felsőruházat; pulóverek, kötött pulóverek; sapkák.

 ( 111 )  235.624

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01656

 ( 220 )  2021.04.23.

 ( 732 )  Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco (MX)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; gyógyászati

 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 32    Sörök; palackozott víz; ásvány- és szénsavas vizek; alkoholmentes italok; izotóniás italok; energiaitalok;

 gyümölcslevek [italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  235.625

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01653

 ( 220 )  2021.04.23.

 ( 732 )  Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco (MX)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ELECTROLIFE

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; gyógyászati

 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 32    Sörök; palackozott víz; ásvány- és szénsavas vizek; alkoholmentes italok; izotóniás italok; energiaitalok;

 gyümölcslevek [italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  235.626

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 01658

 ( 220 )  2021.04.23.

 ( 732 )  Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco (MX)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; gyógyászati
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 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 32    Sörök; palackozott víz; ásvány- és szénsavas vizek; alkoholmentes italok; izotóniás italok; energiaitalok;

 gyümölcslevek [italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  235.627

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01659

 ( 220 )  2021.04.23.

 ( 732 )  Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco (MX)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; gyógyászati

 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 32    Sörök; palackozott víz; ásvány- és szénsavas vizek; alkoholmentes italok; izotóniás italok; energiaitalok;

 gyümölcslevek [italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  235.628

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01660

 ( 220 )  2021.04.23.

 ( 732 )  Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco (MX)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; gyógyászati

 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 32    Sörök; palackozott víz; ásvány- és szénsavas vizek; alkoholmentes italok; izotóniás italok; energiaitalok;

 gyümölcslevek [italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  235.629

 ( 151 )  2021.09.27.

 ( 210 )  M 21 01747

 ( 220 )  2021.04.29.

 ( 732 )  Maruszky Judit, Mohács (HU)

 ( 740 )  dr. Pojják Eszter, Budapest

 ( 541 )  the H. O. P. E. collection

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  235.630

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01581

 ( 220 )  2021.04.19.
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 ( 732 )  Inno Shape Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh András Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Elektrolízis kozmetikai célokra; injekciós feltöltőkezelések kozmetikai célokra; 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 a testre; kozmetikai termékek felvitele az arcra; kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások;

kozmetikai testápoló szolgáltatások; kozmetikai testkezelések; kozmetikai vizsgálat; lábköröm-gomba kozmetikai

lézerkezelése; lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés; seprűvénák kozmetikai lézerkezelése; színelemzés

[kozmetikai szolgáltatások]; visszerek kozmetikai lézerkezelése; terápiás testkezelések; lézeres bőrfeszesítő

szolgáltatások; lézeres bőrfiatalító szolgáltatások; lézeres szőrtelenítési szolgáltatások; orvosi szolgáltatások;

higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére; esztétikai testkezelések; anti-ageing

kezelések; alakformáló kezelések; alakformálás; öregedés elleni kezelések; öregedésgátló kozmetikai kezelések;

esztétikai célú kozmetológiai szolgáltatás; esztétikai célú orvosi szolgáltatás; biostimuláció; bőrápolási

szolgáltatások; bőrápolással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; bőrápoló szalonok; bőrápoló berendezések

 kölcsönzése.

 ( 111 )  235.631

 ( 151 )  2021.09.27.

 ( 210 )  M 21 01575

 ( 220 )  2021.04.16.

 ( 732 )  Tószegi Zsolt, Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 )  ELYNERT

 ( 511 ) 9    Applikációs szoftver; mobiltelefon-szoftverek; számítógépes szoftverek; szoftvercsomagok; programozható

logikai vezérlők; elektromos áram vezérlésére szolgáló készülékek és berendezések; elektromos és elektronikai

összetevők; elektromos áram vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektrotechnikai

 alkatrészek; elektromos hálózati berendezések; letölthető szoftverek.

 ( 111 )  235.632

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01574

 ( 220 )  2021.04.16.

 ( 732 )  Papp Krisztián Sándor, Újfehértó (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ÉTELED AZ ÉLETED

 ( 511 )  29    Feldolgozott dió és diópótló keverékek; feldolgozott mák; feldolgozott hüvelyesek; szárított hüvelyesek;

lencse; kókuszreszelék; feldolgozott magvak; ehető magvak; feldolgozott szójabab táplálkozási használatra;

 szójagranulátum, szójakocka, pörkölt szója; mazsola; kandírozott gyümölcsök.

 30    Rizs; lisztek; gabonakészítmények; kukoricapehely; rozspehely; zabpehely; búzapehely; hajdinapehely;

zabkorpa; bulgur; kuszkusz; búzacsírák; popcorn/pattogatott kukorica; szezámmagok (fűszerek); feldolgozott

 quinoa; feldolgozott amaránt; vadrizs (elkészítve).

 31    Nyers köles; nyers hajdina; magvak; chiamag; bogyók (friss gyümölcsök); lenmagok; étkezési szezámmag,

 feldolgozatlan.

 ( 111 )  235.633
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 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01403

 ( 220 )  2021.04.01.

 ( 732 )  DOXON KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ernszt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  235.634

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01402

 ( 220 )  2021.04.01.

 ( 732 )  ROCKET SCIENCE Kft., Nyúl (HU)

 ( 740 )  Mátyus Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  235.635

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01401

 ( 220 )  2021.04.01.

 ( 732 )  Heincz Norbert, Budapest (HU)

 Pataki Zoltán Szilveszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  235.636

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01400

 ( 220 )  2021.04.01.

 ( 732 )  Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Zombori Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Emlékpont Múzeum

 ( 511 )  41    Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató

 és szórakoztató szolgáltatások; rádió- és televízióműsorok készítése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

  42    Tudományos kutatás.

  45    Politikai összejövetelek szervezése.

 ( 111 )  235.637

 ( 151 )  2021.09.27.

 ( 210 )  M 21 01250

 ( 220 )  2021.03.24.

 ( 732 )  Bitang Joe Kft., Miskolc (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  235.638

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01083

 ( 220 )  2021.03.10.

 ( 732 )  Terényi Fanni, Kerekharaszt (HU)

 ( 740 )  Mihalics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LádiKaLand

 ( 511 )   28    Kérdéskészletek társasjátékokhoz; társasjátékok.

 41    Játékfelszerelések kölcsönzése; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás;

 versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  235.639

 ( 151 )  2021.09.27.

 ( 210 )  M 21 01079

 ( 220 )  2021.03.10.

 ( 732 )  Szabó Károly, Tirgu-Mures (RO)

 ( 740 )  Biró Emese ügyvéd, Budapest

  

( 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.

 ( 111 )  235.640

 ( 151 )  2021.09.27.

 ( 210 )  M 21 01076

 ( 220 )  2021.03.10.

 ( 732 )  Hummel Zsolt, Nyergesújfalu (HU)

 ( 541 )  Intimitás Gourmet

 ( 511 )   10    Szexuális tevékenységet segítő készülékek, eszközök és árucikkek.

 41    Bodywork-terápia oktatás; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatás biztosítása; oktatás és

képzés biztosítása; oktatás, tanítás; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási szolgáltatások coaching

formájában; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási tanácsadási szolgáltatások; online oktatás biztosítása; online

oktatási tanfolyamok biztosítása; tanácsadási szolgáltatások oktatással és képzéssel kapcsolatban; testi egészség

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 19. szám, 2021.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2666



 oktatás; életmód tanácsadás (képzés).

  44    Életmód-tanácsadás egészségügyi célokra.

 ( 111 )  235.641

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 00754

 ( 220 )  2021.02.25.

 ( 732 )  Mazug Ponyva Kft., Baja (HU)

 ( 541 )  Ponyvacsarnok

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

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

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

 22    Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,

 gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai.

 ( 111 )  235.642

 ( 151 )  2021.09.27.

 ( 210 )  M 21 01584

 ( 220 )  2021.04.19.

 ( 732 )  Rozsos Ákos, Halásztelek (HU)

 ( 740 )  dr. Németh András Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; anyagmozgató kézikocsik; billenős

tehergépkocsik, kamionok; állatszállító járművek; automatikus irányítású járművek; billentőszerkezetekkel

felszerelt járművek; drón; elektromos hajtású járművek; elektromos járművek; elektromos meghajtású járművek;

felvonók [síliftek]; földi járművek és szállítóeszközök; függő szállítóberendezések emberek szállításához;

függőkonvejorok; hibrid járművek; járművek részei és szerelvényei; kabinok kötélpályás szállító

berendezésekhez; katonai célokra kialakított járművek; katonai járművek; katonai járművek szállításhoz; katonai

szállítójárművek; kerekes járművek; készlet formájában árusított járművek; kétéltű járművek; kötélpályás szállító

berendezések; kötélpályás szállítóberendezések és készülékek; külső rakományszállítók járművekhez; légi- és

űrjárművek; légpárnás hajók; légpárnás járművek; mozgássérültek számára kialakított járművek; önjáró

elektromos jármű; önjáró szállítóeszközök; önjáró rakodójárművek; önrakodó járművek; önvezető járművek;

rakétameghajtású járművek; rakodószerkezetekkel felszerelt járművek; serleges rakodóval felszerelt járművek;

síliftek, sífelvonók; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök, járművek; szélhajtású járművek;

személyzet nélküli járművek; személyzet nélküli szállító járművek; teheráru-szállító járművek; utasszállító

gépjárművek; utasszállító járművek; vízben használatos járművek; vízi járművek, úszó járművek; vízijárművek;

ablaktörlők, szélvédőtörlők [járműalkatrészek]; ablaktörlők, szélvédőtörlők gépkocsikhoz; ablaktörlők,

szélvédőtörlők; abroncskarimák járművekhez; abroncstüskék, abroncsszegek; árbocok hajókhoz, csónakokhoz;

autogirók; belső gumiabroncstömlők; biztonsági csecsemő- és gyermekülések járművekhez; biztonsági

gyermekülések járművekhez; biztonsági hevederek, hámok biztonsági gyermekülésekhez [járművekhez];

biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez; borítások járművek kormánykerekeire; civil drónok; csomagtartók

járművekhez; járművekhez csatolható, erősíthető csomagtartók; csónakdaruk; csúszásgátlók járműabroncsokhoz;

csúszásgátló láncok; csúszásgátló láncok gépkocsik kerekeihez; csúszásgátló láncok járműabroncsokhoz;

csúszásgátló láncok járművek kerekeihez; dekoratív dísztárcsák járművekhez; dekoratív jármű dísztárcsák;

dísztárcsák; egyensúlyozós egykerekű elektromos rollerek; egyensúlyozós elektromos rollerek; lábbal hajtható

rollerek [járművek]; pedálos rollerek; elektromos emelőfalak [szárazföldi járművek részei]; elektromos hajtású
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szárazföldi járművek; elektromos járművek szárazföldi használatra; elektromos teherautók [járművek];

elektromos traktorok [járművek]; elektromos járművek légi használatra; elektromos meghajtású légi járművek;

elektromos járművek vízi használatra; elektromos meghajtású vízi járművek; elektromos cigarettagyújtók

szárazföldi járművekhez; elektromos kerékpárok; elektromos rásegítéses kerékpárok [pedelec]; összecsukható

elektromos kerékpárok; szélvédő takaró ponyvák elektromos kerékpárokhoz; ellensúlyok járművek kerekeihez;

erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez; evezők, evezőlapátok; evezőlapátok; kajak evezőlapátok; evezővillák;

farevezők; fejtámaszok járműülésekhez; fékbetétek; fékbetétek (jármű -); fékbetétek járművekhez; jármű

fékbetétek; elektronikus fékek járművekhez; fékek járművekhez; kúpos fékek szárazföldi járművekhez; fékek

[kerékpárok részei]; fékek gépkocsikhoz; fékek kerékpárokhoz; fékek szárazföldi járművekhez; fékpofák

gépkocsikhoz; fékpofák járművekhez; fékpofák [kerékpárok részei]; fékpofák szárazföldi járművekhez;

féktárcsák; féktárcsák [motorkerékpárok részei]; féktárcsák motorkerékpárokhoz; féktárcsák szárazföldi

járművekhez; féktárcsák, tárcsafékek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; jármű

felfüggesztés részét képező lengéscsillapító rugók; jármű felfüggesztés részét képező lengéscsillapítók; rugók

jármű felfüggesztési rendszerekhez; rugók járművek felfüggesztési egységeihez; légrugós felfüggesztés

vezetőülés és vezetőfülke rugózásához; fényszóró-törlők; törlők autók fényszóróihoz; billenő fogaskerekek

szárazföldi járművekhez; előtét-fogaskerekek szárazföldi járművekhez; fogaskerekek [kerékpárok alkatrészei];

fogaskerekek kerékpárokhoz; fogaskerekek szárazföldi járművekhez; fogaskerekek szárazföldi járművek

motorjaihoz; szárazföldi jármű fogaskerekek; fordulatszám-csökkentő áttételek szárazföldi járművekhez;

forgattyúházak gépjárművek alkatrészeihez (nem motorjaihoz); forgóvázak vasúti kocsikhoz; vasúti forgóvázak;

furgonok; furgonok [járművek]; futófelületek járművekhez [szíjgörgők]; futófelületek abroncs újrafutózáshoz;

futófelületek az építőiparban használt járművek abroncsainak újrafutózásához; futófelületek építőipari járművek

abroncsainak újrafutózásához; futófelületek erdészeti járművek abroncsainak újrafutózásához; futófelületek

gumiabroncsok újrafutózásához; gumi futófelületek gumiabroncsokhoz; gumiabroncs futófelületek;

gépkocsialvázak; elektromos gépkocsik; gépkocsik; gépkocsik szárazföldi szállításhoz; lenyitható gépkocsitetők;

utasszállító gépkocsik; kormánykerekek gépkocsikhoz; ajtókilincsek gépkocsikhoz; automatikus sebességváltók

gépkocsikhoz; biztonsági hámok, hevederek gépkocsi ülésekhez; biztonsági övek gépkocsikhoz; csomagtartók

gépkocsikhoz; esernyőtartók gépkocsikhoz; fék szegmensek gépkocsikhoz; fékbetétek gépkocsikhoz;

felfüggesztési rendszerek gépkocsikhoz; formázott kormánykerék-borítások gépkocsikhoz; gépkocsi ablakok;

gépkocsi ajtók; gépkocsi karosszériák; gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsi lökhárítók; gépkocsi műszerfalak;

gépkocsi szélvédők; gépkocsik és szerkezeti elemeik; gépkocsikhoz való tetőcsomagtartók; gépkocsikhoz való

tetőcsomagtartó dobozok, tetőboxok; gépkocsiülések; hajtóláncok gépkocsikhoz; hamutartók gépkocsikhoz;

kartámaszok gépkocsiülésekhez; küllők gépkocsikhoz; láncok gépkocsikhoz; lengéscsillapító rugók

gépkocsikhoz; lengéscsillapítók gépkocsikhoz; leszerelhető, lenyitható gépkocsitetők; napellenzők gépkocsikba;

nyomatékváltók gépkocsikhoz; pohártartók gépkocsikhoz; rögzítők gépkocsirészek gépkocsi-karosszériához való

rögzítésére; sebességváltók gépkocsikhoz; síléctartók gépkocsikhoz; spoilerek, légterelő szárnyak gépkocsikhoz;

szélvédők gépkocsikhoz; szivargyújtók gépkocsikba; tengelykapcsoló mechanizmusok gépkocsikhoz; torziós

rudak gépkocsikhoz; biztonsági gyermekülések gépkocsikba; légzsákok [biztonsági felszerelések gépkocsikba];

lopásgátló eszközök gépkocsikhoz; lopásgátló zárak gépkocsik kormánykerekére; gumiabroncsok gépkocsikhoz;

kerékagyak gépkocsikhoz; golfautók [járművek]; belső tömlők járműkerekek gumiabroncsaihoz; belső tömlők

motorkerékpárok gumiabroncsaihoz; belső tömlők [repülőgépek gumiabroncsaihoz]; csúszásgátló textil huzatok

gumiabroncsokhoz; foltok gumiabroncsokhoz; foltozó anyagok gumiabroncsokhoz; foltozóanyagok gumiabroncs

belsőkhöz; futózott gumiabroncsok; gumi futófelület-mintázatok gumiabroncsok újrafutózásához; gumi

futófelület-mintázatok újrahasznosított gumiabroncsok újrafutózásához; gumiabroncs belsők; gumiabroncs

foltozó tapaszok; gumiabroncs huzatok; gumiabroncs-javító felszerelések; gumiabroncs köpenyek; gumiabroncs

rögzítők; gumiabroncs szelepek; gumiabroncsbelsők erdészeti járművekhez; gumiabroncsbelsők

járműkerekekhez; gumiabroncsjavító anyagok; gumiabroncsok, abroncsgumik; gumiabroncsok buszokhoz;

gumiabroncsok erdészeti járművek kerekeihez; gumiabroncsok és abroncstömlők motorkerékpárokhoz;

gumiabroncsok gépjárművekhez; gumiabroncsok hóekékhez; gumiabroncsok járműkerekekhez; gumiabroncsok
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járművekhez; gumiabroncsok kerekesszékekhez; gumiabroncsok kerékpárokhoz; gumiabroncsok kereskedelmi

járművekhez; gumiabroncsok kétkerekű járművekhez; gumiabroncsok légi járművekhez; gumiabroncsok

mezőgazdasági járművekhez; gumiabroncsok motorkerékpárokhoz; gumiabroncsok motoros járművek

kerekeihez; gumiabroncsok szárazföldi járművekhez; gumiabroncsok tehergépkocsikhoz; gyűrűk gumiabroncsok

újrafutózásához; javító felszerelések gumiabroncstömlőkhöz; javító felszerelések gumiabroncsbelsőkhöz; kézi

pumpák járművek gumiabroncsainak felfújásához; lábpumpák járművek gumiabroncsainak felfújásához; pumpák

gumiabroncsok felfújásához; szárazföldi járművekhez használatos gumiabroncsok; tapadásnövelők

gumiabroncsokhoz; tapaszok, sallerfoltok gumiabroncs belsőkhöz; tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz;

tömör gumiabroncsok járművek kerekeihez; tömör gumiabroncsok járműkerekekhez; tüskés gumiabroncsok

járművekhez; tüskés gumiabroncsok járművek tapadásának elősegítésére hóban; tüskés gumiabroncsok járművek

tapadásának elősegítésére jeges körülmények között; újrafutózott gumiabroncsok; kerekek, gumiabroncsok és

lánctalpak; kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; gumibelsők; gumibelsők kerékpárokhoz;

rugalmas hab gumibelsők; aknaszedők [hajók]; egyárbocos hajók; hajók; kábelfektető hajók; motoros

hajók/kisebb hajók; motoros vitorlás hajók, motoros vitorlások; összeszerelhető formában árusított csónakok,

hajók; part menti hajók; szabadidős hajók, csónakok; utasszállító hajók; vitorlás csónakok, hajók; vízi járművek

[csónakok és hajók]; hajókon használatos acél nyílásfedelek; ablakzárak tengeri hajók ablakaihoz; alakra formált,

vízhatlan ponyvák csónakokhoz, hajókhoz; alsó vitorlarudak hajókhoz; árbóclábak hajókhoz; automatikus

kormányművek hajókhoz; csavarlapát-védők hajókhoz; csavartengelyek hajókhoz; elektromos kormányművek

[hajókhoz]; formára alakított huzatok csónakokhoz, hajókhoz; hajó kormányszerkezetek [nem automata]; hajó

ütközőpárna; hajóablakok, ökörszemablakok; hajóárbocok; hajóbordák; hajócsavarok; hajócsavarok

csónakokhoz; hajócsavarok járművekhez; hajócsavarok [propellerek] csónakokhoz, hajókhoz; hajócsavarok

tengerjáró hajókhoz; hajócsavarok vízi járművekhez; hajók kikötőbikái; hajók mozgásának csökkentésére

szolgáló stabilizátorok; hajókémények; hajótestek; hajótestek, csónaktestek; hordszárnyak hajókhoz; kikötőbikák

[hajózás]; kitámasztó ékek hajókhoz, csónakokhoz; kormánylapátok hajókhoz; kormányállások tengeri hajókhoz;

kormányművek hajókhoz; kormányrudak hajókhoz; kormányszerkezetek hajókhoz [nem automata]; kötél által

okozott kopás elleni védőprofilok hajókhoz; méretre készült védőponyvák hajókhoz és tengeri járművekhez;

nyílásfedelek, mint hajók szerkezeti alkatrészei; ökörszemablakok [hajókhoz]; sólyák, lejtők hajóknak; súrlódó

sínek tengeri hajókhoz; szerkezeti részek, részegységek csónakokhoz, hajókhoz; szétkapcsolók, kioldók

hajókhoz; tengeri hajók árbocai; üléspárnák csónakok, hajók üléseihez; ütközőbóják hajókhoz; ütközőpárnák

hajókhoz; védőtetők csónakokhoz, hajókhoz; víztartályok hajókhoz [hajók szerkezeti elemei]; gőzüzemű

kormányművek hajókhoz; hajtórudak szárazföldi járművekhez, nem motoralkatrészek; barázdált szárú betétek

[szárazföldi járművek fogaskerék-hajtóműveinek alkatrészei]; csúszó tengelybordák [szárazföldi járművek

fogaskerék-hajtóműveinek alkatrészei]; erőátviteli szíjak szárazföldi járművek hajtóműveihez; fogaskerék

hajtóművek szárazföldi járművekhez; gépjárművek automata bütykös hajtómű rendszerei; gyorsító hajtóművek

szárazföldi járművekhez; hajtófogaskerekek, fogazott hajtótengelyek járművekhez; hajtóláncok [kerékpárok

részei]; hajtóláncok szárazföldi járművek motorjaihoz; hajtóláncok szárazföldi járművekhez; hajtóláncvédők

kétkerekű gépjárművekhez; hajtómű egységek erőátvitelhez szárazföldi járművekben; hajtómű egységek

szárazföldi járművekhez; hajtómű felső fedelek szárazföldi járművekhez; hajtóművek járművekhez; hajtóművek

szárazföldi járművekhez; hajtóművek [szárazföldi járművek részei]; hajtószíjak szárazföldi járművek

meghajtásához; hajtószíjak szárazföldi járművek hajtóműveihez; hajtószíjak szárazföldi járművekhez;

hajtótengelyek, kardántengelyek szárazföldi járművekhez; irányváltó hajtóművek [szárazföldi járművekhez];

kerékpár hajtókarok; mechanikus hajtóművek, fogaskerékművek szárazföldi járművekhez; motorkerékpárok

hajtóláncai; szögletes tengelybordák [szárazföldi járművek fogaskerék-hajtóműveinek alkatrészei]; belső égésű

motorokkal hajtott mozdonyok; belső égésű motorokkal hajtott vasúti kocsik; emberi erővel hajtott targoncák és

kézikocsik; hajtókocsik; lábbal hajtott szánok; pedállal hajtott szárazföldi járművek; hálófülkék járművekhez;

háromkerekű áruszállító kerékpárok; helikopterek; rotorlapátok helikopterekhez; szerkezeti részek, részegységek

helikopterekhez; védőburkolatos farokrotorok helikopterekhez; beépített csillapítóval rendelkező hidraulikus

tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez; gépjárművek hidraulikus áramkörei; hidraulikus abroncsfékek;
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hidraulikus abroncsfékek kerékpárokhoz; hidraulikus áttételek szárazföldi járművekhez; hidraulikus erőátviteli

egységek szárazföldi járművekhez; hidraulikus kuplungok, tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez;

hidraulikus tárcsafékek; hidraulikus tárcsafékek kerékpárokhoz; hidraulikus tengelykapcsolók szárazföldi

járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművek hidraulikus erőátviteléhez; forgó hidraulikus csillapítók

járművekhez; forgó hidraulikus lengéscsillapítók járművekhez; hidraulikus áramkörök járművekhez; hidraulikus

féknyomás-szabályozók járművekhez; hidraulikus szervoszelepek, mint járművek hidraulikus rendszereinek

alkatrészei; hidraulikus vezérlőrendszerek járművekhez; hidraulikus szervoszelepek, mint járművek

fékrendszereinek alkatrészei; járművek hidraulikus csatlakozói; hidroplánok, vízi repülőgépek; hintók

karosszériájának alkatrészei; hintók, kocsik tetői; hintók, lovaskocsik; hintók, szekerek szállításhoz;

hőlégballonok; hűtőjárművek; irányjelzők járművekhez; irányjelzők kerékpárokhoz; irányjelzők szárazföldi

járművekhez; irányjelzők autókhoz; jachtok; motoros jachtok; kormányösszekötők jachtokhoz; automotív

járművek; csuklós járművek; építőipari járművek szállítási célokra; futókerékpárok [járművek]; hulladékgyűjtő

járművek; ipari járművek; ipari szárazföldi járművek; járőr járművek, segélykocsik; kereskedelmi járművek;

kétkerekű járművek; kötöttpályás járművek; közúti járművek [szállításhoz]; lakóautók [rekreációs járművek];

lakóautók [szabadidős járművek]; lakótérrel felszerelt járművek; lánctalpas járművek; locsolókocsik [járművek];

nem motoros robogók [járművek]; önműködő forgácsszóró, zúzalékszóró járművek; önjáró szárazföldi járművek;

országúti segítségnyújtó járművek; páncélozott járművek; páncélozott szárazföldi járművek; pótkocsik, utánfutók

[járművek]; rakományok billentésére használt járművek; repülőgép-vontató járművek; robogók [járművek]; sínen

közlekedő járművek; sportcélú járművek; szánok [járművek]; szárazföldi, földi járművek; szárazföldi

helyváltoztató eszközök, járművek; szárazföldi járművek; szárazföldi közlekedésre szolgáló járművek;

szárazföldön használatos járművek; tartálykocsik [szárazföldi járművek]; távirányítású járművek; távirányítós

járművek, nem játékszerek; távvezérelt szárazföldi járművek; teherszállító járművek; terepjáró járművek;

traktorral húzott szárazföldi járművek; trélerek (járművek); utánfutók, pótkocsik szárazföldi járművekhez; vasúti

járművek; vasúti közlekedési járművek; vontatott járművek; antisztatikus csíkok járművekhez; belső tömlők

járművek abroncsaihoz; belső tömlők járművek kerekeihez; belső tömlők [kétkerekű motoros járművekhez vagy

kerékpárokhoz]; csúszásgátló szegecsek járművek abroncsaihoz; csúszásgátló tüskék járműabroncsokhoz; díszes

kerékborítások járművekhez; dörzskerekek szárazföldi járművekhez; járműablakok; járműalvázak;

járműkarosszéria részei; járműkarosszéria szerelvények; járműkarosszériák aerodinamikus tartozékai;

járműkarosszériák alsó része, járműalvázak; járműkarosszériák részét képező napellenzők; szigetelt

járműkarosszériák; szigetelt járműkarosszéria-panelek; védőszalagok járműkarosszériákhoz; járműkárpitok;

járműlépcsők, fellépők, hágcsók; bőrkárpitok járműülésekhez; járműülés kárpitok; járműülés alrendszerek;

járműülések; járműülések fából; laza, alakra formált üléshuzatok járműülésekhez; védőhuzatok járműülésekhez

[alakra formált]; védőhuzatok járműülésekhez [rögzített]; járművek kerékküllői; kerékküllők autókhoz;

kerékküllők járművekhez; fém lökhárítóvédők járművekhez; járművek lökhárítói; lökhárítók járművekhez;

lökhárítók ütközői járművekhez; lökhárítók vasúti kocsiállományhoz; kamerás drónok; kézbesítő drónok;

áruszállító drónok; katonai célú drónok; katapultülések járművekhez; katapultülések [pilóta]; katapultülések

repülőgépekbe; karimák, illesztőperemek vasúti kerekekhez; kenuevezők; kenuk; kerékpár kerékagyak;

kerékagyak kerékpárokhoz; kerékagyak járművekhez [motorkerékpárokhoz]; kerékagyak járművekhez;

kerékagyak; jármű kerékagyak; kerékagy gyűrűk; kerekek [szárazföldi járművek részei]; kerekek szárazföldi

járművekhez; szabadonfutó kerekek szárazföldi járművekhez; áruszállító kerékpárok; borítások

kerékpárnyergekhez; borítások kerékpárok kormányfogantyúihoz; csomagtartó táskák kerékpárokhoz;

csomagtartók kerékpárokhoz; első váltók [kerékpár]; első villa csatlakozók [kerékpárok alkatrészei]; első villák

kerékpárokhoz; fékkábelek kerékpárokhoz; fékkarok kerékpárokhoz; felfüggesztési rendszerek kerékpárokhoz;

forgó kormányfogantyúk kerékpárokhoz; formára szabott kerékpárhuzatok; görgősláncok kerékpárokhoz;

gyermekülések kerékpárokhoz; hajtásláncok [kerékpárok részei]; hajtásláncok kerékpárokhoz; hátsó

sebességváltók [kerékpár]; huzatok kerékpárok pedáljaihoz; járműveken használható kerékpárszállítók; kerékpár

állványok részei; kerékpár kitámasztók; kerékpár kitámasztók, stenderek; kerékpár klipszek; kerékpár

nyeregcsövek; kerékpár nyergek; kerékpár pótkerekek [tanuláshoz]; kerékpár sárvédők; kerékpár támaszok;
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kerékpár táskák; kerékpár tengelyek; kerékpárcsengők; kerékpárfékek; kerékpárkormányok; kerékpárláncok;

kerékpárok irányjelzői; kerékpáros táskák; kerékpáros táskák, biciklis táskák; kerékpárpedálok; kerékpárra

szerelhető csomagtartók; kerékpárszállító eszközök járművekhez; kerékpártartó állványok részei; kerékpártartók;

kerékpártartók és -szállítók; kerékpártartók járművekhez; kerékpártartók szállításhoz; kerékpárülés-huzatok;

kerékpárvázak; kitámasztókerekek kerékpárokhoz; klipszek kerékpárokhoz; kormánymarkolatok kerékpárokhoz;

kormányok [kerékpárok részei]; kormányrudak kerékpárokhoz; kormányszárak [kerékpárok alkatrészei];

kormányvégek [kerékpárok részei]; kormányvégek kerékpárokhoz; kosarak kerékpárokhoz; kulacstartók

kerékpárokhoz; küllővédők kerékpárokhoz; láncgyűrűk kerékpárokhoz; láncok [kerékpárok részei]; láncok

kerékpárokhoz; láncvédők kerékpárokhoz; lengéscsillapítók kerékpárokhoz; markolatok kerékpár-fékkarokra;

nyereghuzatok kerékpárokhoz; nyeregtakarók kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; nyeregtáskák

kerékpárokhoz; nyergek kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; palacktartók kerékpárokhoz; pótkerekek

kerékpárokhoz; sárhányók kétkerekű gépjárművekhez vagy kerékpárokhoz; sebességváltók kerékpárokhoz;

sebességváltók [kerékpárok részei]; szerkezeti részek, részegységek kerékpárokhoz; táskák [kosarak]

kerékpárokhoz; telikerekek [kerékpárok részei]; ülések gyermek kerékpárokhoz; ülések kerékpárokhoz; váltók

kerékpárokhoz; vázak kerékpár-csomagtartókhoz; villák [kerékpárok alkatrészei]; villanyak burkolatok

[kerékpárok részei]; abroncskarimák kerékpárok kerekeihez; abroncsok gyermek kerékpárokhoz; belső nélküli

abroncsok kerékpárokhoz; belső tömlők kerékpárokhoz; defektjavító felszerelések kerékpárabroncsokhoz;

gumitömlők [kerékpárokhoz]; kerekek kerékpárokhoz; kerékpár abroncsok felfújására szolgáló pumpák,

levegőpumpák; kerékpár abroncsok, gumik; kerékpár küllők; kerékpárabroncs-karimák; kerékpárkerekek,

biciklikerekek; kerékpárok részét képező kerekek; kerékpárpumpák; küllők kerékpár kerekekhez; küllők

kerékpárokhoz; légszivattyúk kétkerekű gépjárművekhez vagy kerékpárokhoz; pumpák kerékpárabroncsok

felfújásához; szabadonfutó kerekek kerékpárokhoz; kétéltű repülőgépek; kétkerekű gépjárművek; kétkerekű

kézikocsik; kétkerekű kocsik, taligák; elektromos motorok kétkerekű járművekhez; motoros szánok; motoros

szánok szállításhoz; szánok, szánkók; kuplungok szárazföldi járművekhez; lakóautók; lakókocsik; láncok

motorkerékpárokhoz; láncok szárazföldi járművek meghajtásához; légdeszkák; léghajók [kormányozható];

kerekek légi járművekhez; légi járművek leszálló kerekei; fékező ernyők légi járművekhez; riasztórendszerek légi

járművekhez; távriasztók légi járművekhez; fékek légi járművekhez; héjszerkezetek légi járművekhez; indító,

kilövő szerkezetek légi járművekhez; légcsavarok, propellerek légi járművekhez; kiegyenlítő hengerek légi

járművek fékrendszereihez; spoilerek, légterelő szárnyak légi járművekhez; szárnyak légi járművekhez;

szárnyszelvények légi járművekhez; üléspárnák légi járművek üléseihez; üveglapok légi járművekhez;

lovaskocsik; motokrossz motorkerékpárok; motorizált egykerekű kerékpárok; motorizált szárazföldi kordék;

motorkerékpárok; motoros és nem motoros robogók személyszállításhoz; motoros ételhordó kocsik; motoros

kerékpárok; motoros golfkocsik; motoros poggyászkocsik; motoros robogók; motorosszánok; motorral és

számítógépes vezérléssel ellátott golfkocsik; motortriciklik; nem motoros ételkocsik; nem motoros, összecsukható

poggyászkocsik; quadok [négykerekű motorok]; csónakok, motorcsónakok vízisíeléshez; motorcsónakok;

sugárhajtású motorcsónakok; vízsugár hajtású motorcsónakok; méretre szabott védőhuzatok motoros

golfkocsikhoz; utasháttámlák motorkerékpárokhoz; állványok, támaszok motorkerékpárokhoz; csomagtartó

táskák motorkerékpárokhoz; csomagtartók motorkerékpárokhoz; elektromos sebességváltó berendezések

szárazföldi járművek motorjaihoz; első távtartók [motorkerékpárok részei]; fékbovdenek [motorkerékpárhoz];

féknyergek [motorkerékpárokhoz]; fékpedálok [motorkerékpárok részei]; fényszórótartók [motorkerékpárok

alkatrészei]; fogantyúk motorkerékpárokhoz; fogaskerék-motorok szárazföldi járművekhez; földi járművek

hajtásláncai, beleértve a motorokat; forgattyúházak, karterek szárazföldi járművek alkatrészeihez, nem

motorjaihoz; forgó kormányfogantyúk motorkerékpárokhoz; görgősláncok motorkerékpárokhoz; járművek

motorháztetőire erősíthető csomagtartók; karterek szárazföldi járművekhez, kivéve motorjaihoz;

kormányfogantyúk [motorkerékpárok részei]; kormányok [motorkerékpárok részei]; kormányrúd

lengéscsillapítók [motorkerékpárok alkatrészei]; kormányszalag motorkerékpárokhoz; lábtartók

motorkerékpárokhoz; lánckerekek motorkerékpárokhoz; lengéscsillapítók motorkerékpárokhoz; lengőkarok

motorkerékpárokhoz; lenyitható motoros platók, csomagtérajtók tehergépkocsikhoz; méretre készült ponyvák
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motorkerékpárokhoz; motorfelfüggesztések szárazföldi járművekhez; motorházfedelek; motorházfedelek

szárazföldi járművek motorjaihoz; motorháztető lezáró tűk; motorháztető-tűk járművekhez; motorháztető védők,

mint járművek szerkezeti alkatrészei; motorháztetőre erősített csomagtartók; motorkerékpár kitámasztók;

motorkerékpár-kormányok; motorkerékpár nyereghuzatok; motorkerékpár-oldalkocsik; motorkerékpárokhoz

kialakított táskák; motorkerékpárokhoz való sárhányók; motoros táskák, nyeregtáskák; műszerfalak

[motorkerékpárok részei]; nyergek motorkerékpárokhoz; oldaltámaszok motorkerékpárokhoz; pedálok

motorkerékpárokhoz; sebességváltó karok [motorkerékpárok részei]; szabályozó kormánykarok

[motorkerékpárok részei]; szárazföldi járművek sebességváltóinak részét képező olajteknők, motorteknők;

szerkezeti részek motorkerékpárokhoz; tárcsafék zárak motorkerékpárokhoz; tengelykapcsoló-bowdenek

[motorkerékpárok részei]; vázak motorkerékpárokhoz; villa porvédők [motorkerékpárok alkatrészei];

kerékabroncsok motorkerékpárokhoz; kerekek motorkerékpárokhoz; küllők motorkerékpárokhoz; lánckerekek

motorkerékpár meghajtókhoz; légpumpák motorkerékpárokhoz; oldalkocsik; belülre rögzíthető visszapillantó

tükrök; kívülre rögzíthető visszapillantó tükrök; oldalsó visszapillantó tükrök járművekhez; visszapillantó tükrök;

visszapillantó tükrök [járműalkatrészek]; visszapillantó tükrök járművekhez; önvezető autók; önvezető [autonóm]

gépjárművek; autók pótkerék tartói; pótkerék takarók; pótkerekek járművekhez; pótkeréktartók járművekhez;

ablakok utánfutókhoz, pótkocsikhoz; alakra formált, vízhatlan ponyvák közúti pótkocsikhoz; félpótkocsik,

nyerges pótkocsik; hűtött utánfutók, pótkocsik; nem elektromos tengelykapcsolók pótkocsikhoz; országúti

pótkocsik, utánfutók; pótkocsi tengelyek; pótkocsik, utánfutók; pótkocsik, utánfutók benzinszállító

tartálykocsikhoz; utánfutó alvázak, pótkocsi alvázak járművekhez; vasúti forgózsámolyok utánfutók, pótkocsik

vasúton történő szállításához; vonószerkezetek pótkocsikhoz; raktértetők pótkocsikhoz, utánfutókhoz;

rakományszállító pótkocsik; elektromos egykerekű robogók; elektromos hajtású robogók; elektromos

működtetésű robogók; elektromos robogók; motoros robogók mozgássérültek és mozgáskorlátozottak részére;

robogók; robogók mozgáskorlátozottaknak; robogók [szállításhoz]; robogókhoz kialakított kosarak; vízi robogók;

sárhányók; sárhányók [szárazföldi járművek részei]; sárhányók teherautókhoz; sebességváltók, áttételek

szárazföldi járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez; siklók; spoilerek, légterelő szárnyak

járművekhez; spoilerek, légterelő szárnyak vízi járművekhez; spoilerek, légterelő szárnyak szárazföldi

járművekhez; légterelők járművekhez; légterelők autóablakokhoz; járművek légterelői; sportkocsik; szelepek

járműabroncsokhoz; szélvédők [szárazföldi járművek részei]; szélvédők járművekhez; szélvédők; szélvédők

szárazföldi járművekhez; szilárd abroncsok gépjárműkerekekhez; takarítókocsik; tanksapkák járművek

tankjaihoz; tanksapkák járművek üzemanyagtartályaihoz; tanksapkák szárazföldi járművekhez; távirányítású

járművek víz alatti vizsgálatokhoz; tenger alatti távirányítású járművek; autóbuszok; távolsági autóbuszok;

állványokkal felszerelt tehergépkocsik; gokartszállító tehergépkocsik; ipari tehergépkocsik; könnyű

tehergépkocsik; tehergépkocsik szállításhoz; tehergépkocsik, teherautók, kamionok; vontató tehergépkocsik;

utánfutók tehergépkocsikhoz; billenőtestek tehergépkocsikhoz; billentőszerkezetek [tehergépkocsik és vagonok

részei]; tengelycsapok; tengelyek járművekhez; tengelyek szárazföldi járművekhez; hajlékony tengelyek

szárazföldi járművekhez; csapok, tengelyek szárazföldi járművekhez; terepjáró láncok járművek kerekeihez;

tolatásjelző hangriasztók járművekhez; tolatásjelző jeladók járművekhez; tolatásjelzők járművekhez; ultrahangos

tolatásjelző jeladók járművekhez; tolószékek kisállatok számára; belső tömlők [gépjárművek abroncsaihoz];

öntapadó gumifoltok tömlők vagy abroncsok javításához; kocsik tömlőkhöz; taligák kerti tömlőkhöz;

tömlőkocsik; triciklik; triciklikre adaptált nyeregtáskák; hidraulikus turbinák szárazföldi járművekhez; turbinák

szárazföldi járművekhez; nyílásfedelek, mint uszályok szerkezeti alkatrészei; uszályok; ülőliftek; ülős felvonók;

ajtók vasúti kocsikhoz; alakra formált, vízhatlan ponyvák vasúti kocsikhoz; alvázak vasúti kocsikhoz;

kocsiszekrények vasúti kocsikhoz; üveglapok vasúti járművekhez; méretre alakított nyílásfedél-borítások vasúti

kocsikhoz a víz és a pára bejutásának megakadályozására; ülések vasúti kocsikba; vasúti kapcsolószerkezetek,

tengelykapcsolók; vasúti kocsik kocsiszekrényei; egysínű vasúti kocsik; elektromos vasúti kocsik; földalatti

vasúti kocsik, metrókocsik; személyvagonok [vasúti járművek]; távvezérelt vasúti járművek; utasszállító vasúti

kocsik; vasúti hálókocsik; vasúti hűtőkocsik; vasúti kocsik, személyvagonok; vasúti személykocsik,

személyvagonok; vasúti közlekedésre szolgáló járművek; vasúti teherkocsik; vasúti utasszállító kocsik; vasúti
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vagonok; konténerszállító vasúti kocsik, vagonok; vasúti étkezőkocsik; vasúti kocsik; kerekek versenyautókhoz;

 motorok versenyautókhoz; versenyautók; légi és űrjárművek részei és szerelvényei; űrjárművek.

 25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; alsóruházat, fehérneműk; alsóruházat kisbabáknak; bodyk [alsóruházat];

kombinék [alsóruházat]; izzadságfelszívó alsóruházat; női alsóruházat, fehérnemű; thermo alsóruházat;

alvómaszkok; ascot nyakkendők; ascotok (nyakkendők); atlétatrikók; ballonkabátok; ballonkabátok [ruházat];

ballonkabátok [trench coat]; bandana kendők; beépített led-eket tartalmazó ruházat; bokszer alsónadrágok,

bokszeralsók; alsónadrágok, bugyik; bugyik; francia bugyik; hosszú szárú bugyik; leszorító bugyik,

rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk]; bundák, szőrmék [ruházat]; bundák, szőrmekabátok; cilinderek,

kürtőkalapok; cipő felsőrészek; cipőfelsőrészek; cipőorrok; cipőorr; cipősarkak; cipőtalpak; csősálak; csuklyák,

kapucnik [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fátylak [ruházat]; fejdíszek

[fátylak]; fejkendő; fejkendők; fejre való sálak, fejkendők; textil fejkendők; vállkendők és fejkendők; divatos

kalapok, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; férfi felsőruházat; fiú felsőruházat; gyermek felsőruházat;

időjárásálló felsőruházat; kerékpáros felsőruházat; női felsőruházat; vízhatlan felsőruházat; lányka felsőruházat;

kezeslábasok [felsőruházat]; csecsemő felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; futballcipők; fülvédők [ruházat];

fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; kapucnis fürdőköpenyek; férfi és női fürdőruhák és

fürdőnadrágok; férfi fürdőnadrágok; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőnadrágok, úszónadrágok; egyberészes

fürdőruhák [hurkolt/ kötöttáruk]; fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák,

úszódresszek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; női fürdőruhák; úszódressz, fürdőruha; úszónadrágok,

fürdőnadrágok; fürdőpapucsok; fürdőszandálok, fürdőcipők; fürdőruhákhoz való betoldások [ruházati cikkek

részei]; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok; gallérok [ruházat]; alsónemű és hálóruházat; hálóing; hálóingek;

hálóingek, babydollok; hálókabátok; hálóköntösök, pongyolák; hálóruhák; hálóruhák, alváshoz használt ruhák;

hálóruhák kismamáknak; hálózoknik; japán hálóköntösök [nemaki]; kombinék, hálóingek [chemise]; neglizsék,

hálóköntösök; hálós jelzőtrikók; hálósapkák; gyapjú harisnyanadrágok; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák;

harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; izzadságfelszívó harisnyák; lábfej nélküli

harisnyanadrágok; menyasszonyi harisnyatartók; zoknik és harisnyák; harisnyákhoz való betoldások [ruházati

cikkek részei]; harisnyanadrágokhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; sarokerősítés harisnyákhoz;

horgászmellények; hímzett ruhadarabok; nadrágok; ingek; jelmezek; férfi kabátok; férfi és női dzsekik, kabátok,

nadrágok, mellények; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; düftin kabátok; báránybőr kabátok; estélyi, alkalmi

kabátok; hosszú kabátok; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kötött dzsekik, kabátok; pufi kabátok, dzsekik;

snowboard dzsekik, kabátok; szafari kabátok; szőrmebéléses kabátok; ujjas dzsekik, kabátok; ujjatlan dzsekik,

kabátok; ujjatlan kabátok, köpenyek; fejfedők [kalapáruk]; kalapáruk; kamáslik [lábszárvédők]; kemény

ingmellek, plasztronok; alsórészek [ruházat]; arcmaszkok [ruházat]; atlétikai ruházat; bőrövek [ruházat]; chaps

nadrág (ruházat); esőálló ruházat; estélyi ruházat; férfi, női és gyermek ruházat; férfi ruházat; fiú ruházat;

gabardin ruházat; hagyományos japán ruházat; hajszalagok [ruházat]; háromrészes öltönyök [ruházat]; hőszigetelt

ruházat; időjárásálló ruházat; jégtáncos ruházat; játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek];

karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; karmelegítők [ruházat]; kasmír ruházat; kendők [ruházat]; kerékpáros

ruházat; kész bélések [ruházat részei]; kesztyű, mint ruházat; kesztyűk [ruházat]; kézelők [ruházat]; kézmelegítők

[ruházat]; khakiszínű nadrág [ruházat]; kisgyermek ruházat; kismama ruházat; kismamaövek [ruházat]; körsálak

[ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; kötények [ruházat]; latex ruházat; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények

[ruházat]; műbőr ruházat; muffok [ruházat]; népviseletek [ruházat]; nyakpántok [ruházati cikkek részei];

nyaksálak [ruházat]; öltözékek a ruházat védelmére; orárion [egyházi ruházat]; övek [ruházat]; parti kalapok

[ruházat]; otthoni ruházat; pelenkanadrágok [ruházat]; pénztartó övek [ruházat]; pufi dzsekik [ruházat]; rash guard

felső ruházat; rövid együttesek [ruházat]; ruházat (bőr-); rövidnadrágok [ruházat]; ruházat gépkocsivezetőknek;

ruházat halászoknak; ruházat harcművészetekhez; ruházat kerékpárosoknak; ruházat lovagláshoz [nem

lovaglósapkák]; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára; ruházati cikkek színházi használatra; ruházati

cikként használt papírkalapok, papírcsákók; sálak [ruházati cikkek]; steppelt dzsekik [ruházat]; szabadidő

együttesek [ruházat]; szélálló ruházat; szőrméből készült ruházati cikkek; szőtt ruházat; térdmelegítők [ruházat];

textilövek [ruházat]; thobe [hagyományos ruházat]; topok [ruházati cikkek]; triatlonos ruházat; vállon viselt
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cikkek [ruházat]; vállpántok ruházati cikkekhez; vászon ruházat; viaszosvásznak [ruházat]; vízálló ruházat

vitorlázáshoz; vízhatlan ruházat; vízhatlan ruházati cikkek; vízhatlan, vízálló ruházat; férfi és női lábbeli; férfi

lábbeli; gumi lábbelik; gyerek lábbelik; hétköznapi, utcai lábbelik; kivehető bélések lábbelikhez; lábbelik

horgászathoz; lábbelik [kivéve ortopéd lábbelik]; lábbelik nem sportcélokra; magas szárú lábbelik; női lábbeli;

női lábbelik; PVC-ből készült lábbelik; rizsszalmából készült japán lábbelik (waraji); szabadidő lábbelik;

csúszásgátlók lábbelikhez; lábbeli felsőrészek; lábbelikhez való betoldások [ruházati cikkek részei]; rámák

lábbelikhez; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; talpak lábbelikhez; talpbetétek lábbelikhez; alkalmi cipők;

balerina cipők; baseball cipők; bebújós cipők; bowling cipők; cipők ápolók részére; cipők kocogáshoz; cipők

lábröplabdához; fonott talpú cipők vagy szandálok; görgős cipők; gyalogló cipők; hegymászó cipők; hétköznapi

[casual] cipők; hódeszkás cipők; jégkorong cipők; kerékpáros cipők; kiránduló cipők; kosárlabda cipők; lapos

cipők; magassarkú cipők; motoros cipők; ökölvívó cipők; platform cipők; rejtett sarkú cipők; rögbi cipők;

röplabda cipők; sícipők és hódeszkás cipők és részeik; spárgatalpú cipők vagy szandálok; tépőzáras cipők;

 tornacipők, edzőtermi cipők; vízhatlan cipők; vízi cipők.

 ( 111 )  235.643

 ( 151 )  2021.09.27.

 ( 210 )  M 21 01409

 ( 220 )  2021.04.06.

 ( 732 )  SZILVAI ÉS TÁRSA Építőipari, Kerskedelmi és Szolgáltató Kft., Papos (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Kész saláták.

 30    Cukormentes édességek; fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; salátaöntetek; salátaöntetek és

 dresszingek; salátát tartalmazó szendvicsek; tortilla; töltött tekercsek.

  39    Étel házhozszállítás; éttermi ételszállítás.

 43    Elvitelre árusított ételek szolgáltatása; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételkészítés;

ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre

árusításához; gyorséttermek, snack bárok; mobil catering szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások;

 salátabárok; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  235.644

 ( 151 )  2021.09.27.

 ( 210 )  M 21 01084

 ( 220 )  2021.03.10.

 ( 732 )  Koronapay Europe Limited, Limassol (CY)

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

 Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi és monetáris szolgáltatások, valamint banki szolgáltatások; pénzügyi információk, adatok,

pénzügyi tanácsadás és pénzügyi tanácsadási szolgáltatások; pénzügyi elemzés; banki szolgáltatások; elektronikus

banki szolgáltatások; otthoni bankolás; pénzügyi elszámolás; gyűjtések (szervezése); pénzügyi tanácsadás;

hitelkártya-szolgáltatások; hitelkártyák (kibocsátása); betéti kártya szolgáltatások; pénzváltás; átutalás

(elektronikus); banki szolgáltatások (otthoni); pénzügyi információk; hitelkártyák kibocsátása; értékes tokenek
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kiadása; hitelek [finanszírozás]; pénzügyi menedzsment; pénz (csere -); takarékpénztári szolgáltatások; értékes

 tokenek (kibocsátás -); biztosított kölcsönök.

 ( 111 )  235.645

 ( 151 )  2021.09.27.

 ( 210 )  M 21 01085

 ( 220 )  2021.03.10.

 ( 732 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító

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

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

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

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

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

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

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és

filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások

[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

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

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

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

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

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

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

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

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

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

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

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

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

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes
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hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás

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

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

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

rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és

összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand

 közvetítések.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

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

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

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

készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti

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

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

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

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

biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

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

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

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

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

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

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 111 )  235.646

 ( 151 )  2021.09.27.

 ( 210 )  M 21 01244

 ( 220 )  2021.03.24.

 ( 732 )  Bordács Mónika, Mezőtúr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Virágkötészet; virágdíszek, virágkötészeti alkotások kölcsönzése; virágkötészeti alkotások bérbeadása;

 virágkötészeti szolgáltatások; virágok kölcsönzése; virágüzletek szolgáltatásai.
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 ( 111 )  235.647

 ( 151 )  2021.09.27.

 ( 210 )  M 21 01248

 ( 220 )  2021.03.24.

 ( 732 )  Győr+ Média Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, kiadványok, szórólapok,

 sajtótermékek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

 38    Távközlés; rádió, televízió műsorok; online közvetítés eseményekről és rendezvényről; fotó- és

sajtótermékek online publikálása a világhálón; online internetes információ- és hírszolgáltatás; hírügynökségi

szolgáltatás; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; internetes közösségek számára

 kommunikációs felületek biztosítása hírportálon; közérdekű információk közzététele a világhálón.

 41    Információk közzététele a világhálón; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

 tevékenységek és rendezvények szervezése.

 ( 111 )  235.648

 ( 151 )  2021.09.27.

 ( 210 )  M 21 01396

 ( 220 )  2021.04.01.

 ( 732 )  Visegrád Város Önkormányzata, Visegrád (HU)

 ( 740 )  Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali írószertartó szekrények [irodai cikkek]; asztali

könyöklők; asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; bónok, utalványok; borítékok

[papíráruk]; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók;

csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); fedelek,

kötések, borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek,

könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; grafikai reprodukciók; gyűrűs irattartók, iratrendezők; iratgyűjtők, dossziék;

írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; katalógusok; ékszertartók [készletek]; képeslapok,

levelezőlapok; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; magazinok, revük

[időszaki lapok]; mappák; naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tarók [irodai felszerelések]; noteszok

 (1); noteszok (2); papírfeliratok, zászlók.

 35    Hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; reklámterjesztés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés

 (2).

 43    Bölcsődék, óvodák; nyugdíjas otthonok, időskorúak otthona; panziók; székek, asztalok, asztalterítők,

 üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; turistaházak, üdülők.

 ( 111 )  235.649

 ( 151 )  2021.09.27.

 ( 210 )  M 21 01571

 ( 220 )  2021.04.19.

 ( 732 )  Szabó Nikolett, Győr (HU)
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 Nagy Ferenc, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Bio gombakivonatokat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők.

 ( 111 )  235.650

 ( 151 )  2021.09.27.

 ( 210 )  M 21 01241

 ( 220 )  2021.03.24.

 ( 732 )  Molnár László, Székesfehérvár (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  40    Régi varrógépből készült termékek készítése, nevezetesen könyvtartó, régi varrógépből készült

lakásdekoráció; régi varrógépállványból készült bútorok (bortartó állvány, fürdőszobai mosdó, fésülködőasztal,

 íróasztal, virágtartó, asztalka).

 ( 111 )  235.651

 ( 151 )  2021.09.28.

 ( 210 )  M 20 02963

 ( 220 )  2020.10.02.

 ( 732 )  Pálvölgyi-Digital Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 ( 111 )  235.652

 ( 151 )  2021.09.28.

 ( 210 )  M 20 03854

 ( 220 )  2020.12.15.

 ( 732 )  Pappné Csonka Judit, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Jótékonysági célú gyűjtésekkel kapcsolatos tájékoztatás; jótékonysági célú gyűjtések szervezése hátrányos

helyzetű gyermekek számára; jótékonysági célú gyűjtések; jótékonysági gyűjtések szervezése; jótékonysági célú

gyűjtések szervezése; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények szervezése; jótékonysági adománygyűjtési

 tevékenységek szervezése; adománygyűjtés; adománygyűjtés szervezése.

  39    Étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése.

 43    Étel biztosítása rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel

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

kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételosztás hajléktalanoknak vagy hátrányos helyzetűeknek; ételrendelési
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szolgáltatások; információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban;

 vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  235.654

 ( 151 )  2021.09.28.

 ( 210 )  M 20 03855

 ( 220 )  2020.12.15.

 ( 732 )  Debrei-Nagy Zoltán Pál, Kál (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Művészeti alkotások fémből [bronzból]; művészeti tárgyak közönséges fémből; képzőművészeti

reprodukciók; képzőművészeti könyvek; festmények; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; művészeti

grafikai nyomatok; festmények reprodukciói; festmények és kalligráfiai munkák; művészi vésetek; művészi

lenyomatok; művészi képek; művészeti alkotások és szobrocskák papírból és kartonból, építészmodellek;

művészeti tárgyak kőből, betonból vagy márványból; szobrok, kisplasztikák és művészeti alkotások, díszítések és

dekorációk, amelyek nem tartoznak más osztályba; művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból;

műanyag műalkotások, művészeti tárgyak; parafából készült művészeti alkotások; üvegből készült művészeti

alkotások; szobrok, kisplasztikák, dísztáblák és művészeti alkotások porcelánból, terrakottából vagy üvegből,

amelyek ebbe az osztályba tartoznak; művészeti tárgyak üvegből; művészeti tárgyak porcelánból, terrakottából

vagy üvegből; füzetpapír, jegyzetpapír; naplók, naptárak; képeslapok, levelezőlapok; könyvek; könyvjelzők;

 könyvtámaszok; papír könyvjelzők; könyvecskék, brosúrák; társasjátékok; kártyák; kitűzők, jelvények.

 ( 111 )  235.655

 ( 151 )  2021.09.28.

 ( 210 )  M 20 03856

 ( 220 )  2020.12.15.

 ( 732 )  Fogasy Veronika, Pilisszetnlászló (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy- és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: lábbelik; női

lábbeli; női lábbelik; magas szárú lábbelik; hétköznapi, utcai lábbelik; lábbelik nem sportcélokra; lábbelik [kivéve

ortopéd lábbelik]; bakancsok, csizmák; téli csizmák; csizmák hölgyek számára; fűzős bakancsok, csizmák; vízálló

csizmák, bakancsok; bokacsizmák, rövidszárú csizmák; magassarkú cipők; alkalmi cipők; platform cipők;

hétköznapi [casual] cipők; táskák, kézitáskák; hétköznapi, utcai táskák; alkalmi táskák [clutch]; bőrből készült

 táskák és pénztárcák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására.

 ( 111 )  235.656
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 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 20 03964

 ( 220 )  2020.12.23.

 ( 732 )  Szántó-Külitsné Rácz Mónika Klára, Budapest (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: alsóruházat;

atlétatrikók; bögrék, korsók; ceruzák; egészségügyi maszkok por elleni védelemre, orvosi célokra; ernyők,

esernyők; felfújható párnák; felfújható reklámtárgyak; felsőruházat; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok,

mellények; füzetek; füzetpapír, jegyzetpapír; határidőnaplók; hűtőmágnesek; íróeszközök; írószerek;

jegyzettömbök, jegyzetblokkok, jegyzetfüzetek; kabátok, dzsekik; karperecek, karkötők [ékszerek]; kulacsok

[üresen]; kulcstartók; nadrágok; naptárak; nyomtatott pólók; párnák; plüss játékok; pólók; pulóverek; sapkák;

szabadidő ruházat; táskák, kézitáskák; toll- és ceruzatartók; tollak (színes -); tolltörlők; USB pendrive-ok;

 védőálarcok/-maszkok.

 41    Diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; elektronikus könyvek és folyóiratok

internetes publikációja; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; foglalkozások gyerekeknek

[szórakoztatás/oktatás]; folyóiratok publikálása; gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek szellemi

képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos oktatási és képzési

szolgáltatások; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; multimédia publikációk;

művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás és képzés

biztosítása; oktatás, tanítás; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok fejlesztése;

oktatási anyagok kiadása; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú

összejövetelek rendezése; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási és

tanítási szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási lehetőségek

biztosítása fiatalok számára; oktatási programok szervezése; oktatási szolgáltatások gyermekeket tanító

pedagógusok számára; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek számára játszócsoportok útján; oktatási

szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató központokban; oktatási

tananyagok kiadása; oktatási tárgyú információk biztosítása; oktatások szervezése és lebonyolítása; oktatással

kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; oktató

játékok szervezése; oktatókönyvek kiadása; oktatótanfolyamok biztosítása fiatalok számára; oktatótanfolyamok

lebonyolítása; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz; oktatóvideók készítése; online nem letölthető

audiotartalmak biztosítása; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; óvodai

szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás]; óvodák; óvodás oktatás; összejövetelek szervezése az oktatás

területén; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sajátos igényekkel foglalkozó

asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szülők képzése gyermekneveléshez; tanítási, oktatási

 tevékenységek szervezése; útmutató, oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára.

 43    Bölcsődék, óvodák; gyermekgondozási szolgáltatások; gyermekmegőrzési szolgáltatások; iskolakezdés előtt

napközi biztosítása; kisgyermekek, óvodás korú gyermekek ellátása napközi otthonokban; napközik; napközik

 biztosítása [nem iskolai]; óvodák, bölcsődék szolgáltatásai; tanítás után (délutáni) napközi biztosítása.

 ( 111 )  235.657

 ( 151 )  2021.09.28.

 ( 210 )  M 20 03858
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 ( 220 )  2020.12.15.

 ( 732 )  Pannon Natessex Kft., Kajdacs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyászati célra alkalmas, liofilizált élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított

élelmiszerek; étrend-kiegészítők por formában; bio liofilizált étrend-kiegészítő gyümölcsporok; bio liofilizált

 étrend-kiegészítő zöldségporok.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: gyógyászati célra

alkalmas, liofilizált élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek;

étrend-kiegészítők porformában; bio liofilizált étrend-kiegészítő gyümölcsporok; bio liofilizált étrend-kiegészítő

 zöldségporok.

 ( 111 )  235.658

 ( 151 )  2021.09.28.

 ( 210 )  M 21 00161

 ( 220 )  2021.01.19.

 ( 732 )  MediCert Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Georgi-Földvári-Oláh Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  235.659

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 20 03639

 ( 220 )  2020.11.30.

 ( 732 )  Piroska Wood Design Kft., Nyíregyháza (HU)

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

 ( 541 )  Piroska Wood & Textile Design

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kisszekrények

[bútorok]; székek [ülések]; ápoló asztalok házi kisállatoknak; asztalok; asztalkák; vállfák, ruhaállványok

[bútorzat] és ruhaakasztók; vállfák [ruhaakasztók], nem fémből; fogasok [bútorok]; kabátakasztók, fogasok;

bútorok; ágyak gyermekeknek; fellépő; fellépők, nem fémből; házak, ólak házikedvenceknek; ólak, vackok

lakásban tartott kisállatoknak; etetőtálak kedvtelésből tartott állatok számára; etetőtálak kedvtelésből tartott

állatoknak; rámpák, melyek nemfém anyagokból készült szerkezetek; lépcsők, lépcsősorok; farácsok, korlátok;

korlátok nem fémből; rámpa korláttal; kisállatok számára készített rámpák, melyek nemfém anyagokból készült

szerkezetek; kisállatok számára készített lépcsők, lépcsősorok; kisállatok számára készített farácsok, korlátok;

kisállatok számára készített korlátok (nem fém anyagokból); kisállatoknak készített lépcsők és rámpák;

kisállatoknak készített összecsukható lépcsők és rámpák; kisállatoknak készített feljárórámpák; kisállatoknak

készített rámpák házikóval; kisállatoknak készített lépcsők házikóval; lépcsőre helyezhető kisállatoknak készített

rámpák; hordozók állatoknak [táskák]; fából készült hordozók állatoknak; takarók kisállatok számára; hordozható

fekhelyek kisállatoknak; üléshuzatok autóülésekhez; babatakarók; babahálózsákok; baba hálózsákok; baba

játszószőnyegek; babapárnák; textil falvédők, fali függők, faliszőnyegek; textil anyagból készült sátrak; baldachin

függönyök [ágynemű]; baldachin függönyök gyerekágyhoz; rácsvédő gyerekágyakba [ágyneműhuzatok];

gyermekágyneműk; játszósátrak; játszószőnyegek; beltéri játszósátrak; baba játszószőnyegek; tárolódobozok

fából; vászon tárolózsákok [nem poggyászhoz vagy utazáshoz]; szövet tárolótáskák [nem poggyászoknak és nem
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utazási célokra szolgálók]; nem fémből készült ládák, dobozok; táskák, kézitáskák; hátizsák, hátitáska;

hátizsákok, hátitáskák; laptop tokok; irattáskák, üzleti táskák; hétköznapi, utcai táskák; rendszerező táskák

autócsomagtartókba; hordozók állatoknak [táskák]; hálós táskák/zsákok tároláshoz; női lábbelik; férfi lábbeli;

gyerek lábbelik; kesztyűk; sapkák; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  235.660

 ( 151 )  2021.09.28.

 ( 210 )  M 21 00162

 ( 220 )  2021.01.19.

 ( 732 )  ALKALOID AD Skopje, Skopje (MK)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LOSMORID

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények epilepszia kezelésére.

 ( 111 )  235.662

 ( 151 )  2021.09.28.

 ( 210 )  M 21 00163

 ( 220 )  2021.01.19.

 ( 732 )  Cavalliera International Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  235.663

 ( 151 )  2021.09.28.

 ( 210 )  M 21 00164

 ( 220 )  2021.01.19.

 ( 732 )  ALKALOID AD Skopje, Skopje (MK)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RUFIXALO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények szív- és érrendszeri betegségek kezelésére, antikoagulánsok [alvadásgátlók].

 ( 111 )  235.664

 ( 151 )  2021.09.28.

 ( 210 )  M 21 00168

 ( 220 )  2021.01.19.

 ( 732 )  Juhász József Zoltán, Törökbálint (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  235.665

 ( 151 )  2021.10.01.
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 ( 210 )  M 21 00166

 ( 220 )  2021.01.19.

 ( 732 )  Szőnyiné Schuck Szilvia, Pilisszentiván (HU)

 ( 740 )  Kálmán és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;

adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;

adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; ár-összehasonlító

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

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti

üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek];

célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások;

felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási

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

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

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

kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára
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vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása

mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;

távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások

megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos

szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketingcélokra; üzleti értékelések; üzleti

hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások

potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

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

adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; árajánlatok előkészítése költségbecslési célokra; a

szellemi tulajdonvagyon pénzügyi értékelése; balesetbiztosítás; bankügyletek lebonyolítása; befektetési alapok;

bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; betegségbiztosítás; betéti kártyás fizetések feldolgozása; biztosítási

információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás;

biztosítás közvetítés; crowdfunding [közösségi finanszírozás]; csekk ellenőrzés; ékszerek értékbecslése;

elektronikus tőkeátutalás; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások); életbiztosítás;

elszámolóházak; értékek letétbe helyezése; értékutalványok kibocsátása; faktorálás; fejlesztési költségek pénzügyi

felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi;

finanszírozási szolgáltatások; garancia szolgáltatások (1); garancia szolgáltatások (2);

gondoskodásialap-szolgáltatások; gyapjú pénzügyi értékelése; gyűjtések szervezése; hajókárbiztosítás; hitelbérlet;

hitelkártyák kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; hitelügynökségek, hitelirodák; ingatlanközvetítés;

ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés;

ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálogbank; jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása

más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó

ügynöki tevékenység; kölcsön [finanszírozás]; követelésbehajtási ügynökségek; lábon álló fa értékbecslése;

lakások bérbeadása; lakbér beszedés; mezőgazdasági ingatlanok bérlése; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai

értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki szolgáltatások; pénzügyek intézése építőipari

projektekhez; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi

értékelések pályázati felhívások megválaszolásához; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk

nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi kutatási szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,

támogatás; pénzügyi tanácsadás; régiségek értékbecslése; részletfizetési hitelnyújtás; szálláshelyek bérbeadása

[apartmanok]; széfszolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás (1);

tőkebefektetés, tőkeberuházás (2); tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki szolgáltatások; tőzsdeügynöki

tevékenység (1); tőzsdeügynöki tevékenység (2); tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása;

vagyonkezelés; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi szolgáltatások; virtuális
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valuták elektronikus átutalása; virtuális valuták pénzügyi átváltása; visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik

 felek számára; zálogház szolgáltatások (1); zálogház szolgáltatások (2).

 ( 111 )  235.667

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 00333

 ( 220 )  2021.01.29.

 ( 732 )  dr. Vass Anna Zsófia, Halásztelek (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  44    Állatorvosi szolgáltatások; állatápolási szolgáltatások; állatkórházi szolgáltatások; állategészségügyi

szolgáltatások; állatorvosi sebészeti szolgáltatások; állatorvosi tanácsadási szolgáltatások; állatgyógyászati

sebészeti szolgáltatások; állatgyógyászati tájékoztatás biztosítása; állatorvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos

szaktanácsadás; állatorvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás; állatgondozással kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; állatorvosi gyógyszerekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; állatorvosi gyógyszeriparral

kapcsolatos információs szolgáltatások; laboratóriumi elemzési szolgáltatások állatok kezelésével kapcsolatban;

 interneten keresztül nyújtott állatorvosi tájékoztató szolgáltatások; állatkórházak; állatfogászat; állatok ápolása.

 ( 111 )  235.668

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 00336

 ( 220 )  2021.01.29.

 ( 732 )  Cony and Brown Kft., Göd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Alakítható bútorok; állványok [bútorok] audio berendezésekhez; állványok [bútorok] szobai

akváriumokhoz; alumínium kerti bútorok; antik stílusú bútorok; antik bútorok; asztalok [bútor]; átalakítható

bútorok; átlátszó üvegajtók bútorokhoz; bárszekrények [bútorok]; beépített bútorok; beltéri bútorok; biztonsági

szekrények [bútorok]; bolti bútorok; bortároló állványok [bútorok]; bútorajtók; bútoralkatrészek, bútorelemek

[nem fémből]; bútorhuzatok (formára igazított); bútorlábak; bútorok; bútorok és lakberendezési tárgyak; bútorok

étkezdékbe; bútorok előadótermekbe; bútorok (felfújható); bútorok irattárolási célokra; bútorok lakásokba,

irodákba és kertekbe; fürdőszobai berendezések bútorok formájában; függesztett polcok, tárolók [bútorok]; fiókos

tárolók [bútorok]; fésülködő asztalok [bútorok]; fémszekrények [bútorok]; fából készült kerti bútorok;

etetőszékek [bútorok]; elválasztófalak, paravánok bútorok formájában; irodafelszerelések [bútorok]; játéktartó

dobozok, ládák [bútor]; kárpitozott bútor; kerti bútorok; méretre szabott huzatok bútorokhoz; műanyag bútorok;

műanyag kerti bútorok; nappali bútorok; padok/lócák (bútorok); polcok [bútorok]; virágtartók, virágállványok

[bútorok]; zárható szekrények [bútorok]; védőhuzatok bútorokhoz [méretre szabott]; tükrök [bútor];

teraszbútorok; tárolószekrények [bútorok]; tárolódobozok [bútorok]; szekrények (bútorok); rattan bútorok; ágyak;

ágykeretek; ágymatracok; kanapék, díványok; babzsák fotelek; fotelek, karosszékek; székek [ülések]; gardróbok,

gardrób szekrények; komódok, fiókos szekrények; szekrények mint bútorok; asztalok; fürdőszobabútorok;

íróasztalok; forgószékek; irodabútorok; kabátakasztók, fogasok; szobainasok; cipőtartók; éjjeli szekrények,

 ágyszekrények; konyhabútorok.

 35    Bútorokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: konyhai gépek, elektromos; elektromos konyhagépek élelmiszerek előkészítéséhez [nem

főzéshez]; turmixgépek [konyhagépek]; keverék [konyhagépek]; kenyérsütő gépek; kenyérpirítók; olajsütők
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(fritőzök); elektromos élelmiszer szárítók/aszalók háztartási célokra; grillezők, grillsütők; rácsok, rostélyok,

grillek; ostya-/gofrisütők; elektromos szendvicssütők; palacsintasütők; háztartási vagy konyhai eszközök; tálak,

edények [háztartási eszközök]; sütőformák, tortaformák; szőnyegek [textil]; padlószőnyegek [szőnyegek];

alakítható bútorok; állványok [bútorok] audio berendezésekhez; állványok [bútorok] szobai akváriumokhoz;

alumínium kerti bútorok; antik stílusú bútorok; antik bútorok; asztalok [bútor]; átalakítható bútorok; átlátszó

üvegajtók bútorokhoz; bárszekrények [bútorok]; beépített bútorok; beltéri bútorok biztonsági szekrények

[bútorok] bolti bútorok; bortároló állványok [bútorok]; bútorajtók; bútoralkatrészek, bútorelemek [nem fémből];

bútorhuzatok (formára igazított); bútorlábak; bútorok; bútorok és lakberendezési tárgyak; bútorok étkezdékbe;

bútorok előadótermekbe; bútorok (felfújható); bútorok irattárolási célokra; bútorok lakásokba, irodákba és

kertekbe; fürdőszobai berendezések bútorok formájában; függesztett polcok, tárolók [bútorok]; fiókos tárolók

[bútorok]; fésülködő asztalok [bútorok]; fémszekrények [bútorok]; fából készült kerti bútorok; etetőszékek

[bútorok]; elválasztófalak, paravánok bútorok formájában; irodafelszerelések [bútorok]; játéktartó dobozok, ládák

[bútor]; kárpitozott bútor; kerti bútorok; méretre szabott huzatok bútorokhoz; műanyag bútorok; műanyag kerti

bútorok; nappali bútorok; padok/lócák (bútorok); polcok [bútorok]; virágtartók, virágállványok [bútorok]; zárható

szekrények [bútorok]; védőhuzatok bútorokhoz [méretre szabott]; tükrök [bútor]; teraszbútorok; tárolószekrények

[bútorok]; tárolódobozok [bútorok]; szekrények (bútorok); rattan bútorok; ágyak; ágykeretek; ágymatracok;

kanapék, díványok; babzsák fotelek; fotelek, karosszékek; székek [ülések]; gardróbok, gardrób szekrények;

komódok, fiókos szekrények; szekrények mint bútorok; asztalok; fürdőszoba bútorok; íróasztalok; forgószékek;

irodabútorok; porszívók; mosogatógépek háztartási célokra; mosógépek; elektromos darálók, húsdarálók

háztartási használatra; vasaló; televíziók; fürdőszobai mérlegek; konyhai mérlegek; házimozi-rendszerek;

térhangzású hangrendszerek; hangszórók, hangfalak; tűzhelyek; konyhai páraelszívók; központi

klímaberendezések; elektromos ventilátorok [háztartási célokra]; kávéfőzőgépek, elektromos; vízforralók;

mikrohullámú sütők; villanyradiátorok, elektromos radiátorok; hajszárítók; hűtőtáskák; kabátakasztók, fogasok;

szobainasok; cipőtartók; éjjeli szekrények, ágyszekrények; konyhabútorok; nem elektromos húsdarálók;

 kávéfőzők, nem elektromos; játékok.

 ( 111 )  235.669

 ( 151 )  2021.09.28.

 ( 210 )  M 21 00334

 ( 220 )  2021.01.29.

 ( 732 )  Koronczai Mónika, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Aprósütemények, kekszek; cukrász máz; cukrászáru; cukrászsütemények; csokoládéból készült tortadíszek;

fagyasztott cukrászsütemények [nem gyógyszeres]; fagyasztott sütemények; fogyasztásra kész desszertek

[cukrászsütemények]; fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; gyümölccsel töltött cukrásztermékek;

gyümölcsös sütemények; krémes sütemények; macaron [mandulás cukrászsütemény]; marcipán; sós

aprósütemények, kekszek; sós sütemények; sütemények; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek

(aprósütemények); házias ízvilágú sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények);

süteményrudak; tejes cukrászáruk; torta; házias ízvilágú torta; tortadíszek cukorból; vegán sütemények; zselét

 tartalmazó cukrászáruk.

 ( 111 )  235.670

 ( 151 )  2021.09.28.
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 ( 210 )  M 20 01487

 ( 220 )  2020.05.28.

 ( 732 )  KórházSuli Alapítvány a Beteg Gyerekek Tanulásának Támogatásáért, Vecsés (HU)

 ( 740 )  Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, Budaörs

 ( 541 )  KórházSuli Alapítvány a Beteg Gyerekek Tanulásának Támogatásáért

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

 ( 111 )  235.674

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01184

 ( 220 )  2021.03.18.

 ( 732 )  Brandcontrol Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  235.675

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01350

 ( 220 )  2021.03.30.

 ( 732 )  Farkas Attila, Mezőkövesd (HU)

 ( 740 )  Patinorg Kft., Budapest

 ( 541 )  V.I.B. Master

 ( 511 )  10    Antennák és antennarendszerek gyógyászati használatra; gyógyászati hullámvezetők; mágneses tér keltésére

szolgáló készülékek gyógyászati használatra; mágnesterápiás készülékek gyógyászati használatra; fizikoterápiás

készülékek, gyógyászati célra szolgáló mágneses tér keltésére alkalmas antennával kiegészített

 infokommunikációs készülékek gyógyászati használatra.

 ( 111 )  235.676

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 20 03965

 ( 220 )  2020.12.23.

 ( 732 )  Katonáné Fekete Tímea, Eger (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül;

edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; egészség- és fitnesztréning; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása;

erősítő és kondicionáló edzés; fitnesz edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz órák

vezetése; fitnesz tanácsadás; fitneszedzési szolgáltatások; online erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása
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weboldalon keresztül; online erősítő és kondicionáló edzés weboldalon keresztül; online sportoktatás/edzés

weboldalon keresztül; online sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások weboldalon keresztül;

online személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés] weboldalon keresztül; online személyi edzői szolgáltatások

weboldalon keresztül; online, nem letölthető edzésvideók biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása;

sport klub szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sportedzői tevékenység; sportoktatás; sportoktatás,

edzés és irányítás; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek oktatása;

sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; személyi

edzői szolgáltatások; testedzési, testnevelési szolgáltatások; tornával kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon

 keresztül.

 ( 111 )  235.677

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 20 01828

 ( 220 )  2020.06.25.

 ( 732 )  Varró Szilvia, Budapest (HU)

 ( 541 )  Emlékmackó

 ( 511 )  28    Állatfigurák mint játékszerek; berendezések játékokhoz; gyűjthető játékfigurák; játék figurák; játék

 szobrocskák; játékállatok; játékfigurák; játékfigurákból álló játékkészletek; játékmacik, játékmackók.

 ( 111 )  235.678

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01349

 ( 220 )  2021.03.30.

 ( 732 )  Kádár Adrienn, Budapest (HU)

 ( 541 )  Divalux

 ( 511 )   25    Női ruhák.

 ( 111 )  235.679

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01873

 ( 220 )  2021.05.10.

 ( 732 )  Gastro Turismo Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Takács Ádám Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  41    Elektronikus kiadványszerkesztés.

 ( 111 )  235.680

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01525

 ( 220 )  2021.04.14.

 ( 732 )  Gépészek Társasága Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  XLEX - S. HORVÁTH ÜGYVÉDI ÉS MEDIÁCIÓS IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Csatornafektetéssel kapcsolatos földalatti építési munkák; csatornázási rendszerek javítása; csatornázási,
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szennyvízelvezetési szolgáltatások; elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása;

épület-automatizálási berendezések üzembe helyezése; épület-automatizálási berendezések üzembe helyezéséhez

kapcsolódó tanácsadás; fűtési rendszerek karbantartása és javítása; fűtéstechnikai szolgáltatások; fűtő- és

hűtőberendezések üzembe helyezése; fűtő- és hűtőberendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás;

fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; fűtő, szellőztető és

légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; fűtőberendezések beszerelése;

fűtőberendezések épületekbe való utólagos beszerelése; fűtőberendezések üzembe helyezése, javítása és

karbantartása; fűtőkészülékek javítása és karbantartása; klímaberendezések felújítása; klímarendszerek

beüzemelése; klímarendszerek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; klímarendszerek

karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; légcsatorna tisztítási szolgáltatások; légkondicionálási,

klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások; légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása;

légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása [ipari célra]; légkondicionáló berendezések javításával

vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása;

légkondicionáló berendezések üzembe helyezése; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása

és javítása; légszűrő berendezések javítása; szellőző berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; szellőző-

és porelszívó rendszerek üzembe helyezése; szellőztető berendezések javítása és karbantartása; szellőztető

berendezések üzembe helyezése; szennyvízrendszerek építése; villamossági, elektronikai kivitelezési

 szolgáltatások.

 42    Berendezések és műszerek működésének ellenőrzése; biztonságtechnológiai tesztelési szolgáltatások;

elektromos rendszerek tervezése; gáz-, víz- és szennyvízcsővezetékek műszaki formatervezése és tervezése;

gépek és berendezések ellenőrzése, üzemellenőrzés; integrált áramkörök diagnosztizálásával kapcsolatos mérnöki

szolgáltatások; integrált áramkörökhöz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; légáramlás mérésének szolgáltatásai;

mások energia- és áramigényeihez kapcsolódó technológiai elemzés; mérnöki munkával kapcsolatos mérések,

földmérés; mérnöki szolgáltatások, munkák; mérnöki tervezés; mérnöki tervezés és konzultáció; mérnöki

tervezési szolgáltatások; műszaki felmérések; műszaki mérnöki tevékenység; műszaki tervezés;

szennyvízcsatorna-rendszerek műszaki formatervezése és tervezése; tanácsadási szolgáltatások mérnöki

tervezéssel kapcsolatban; technológiai tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások; tervezési tanácsadás;

 villamosmérnöki szolgáltatások.

 ( 111 )  235.681

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01514

 ( 220 )  2021.04.13.

 ( 732 )  Sheila Natúrkozmetikum Kft., Gödöllő (HU)

 ( 541 )  Sheila Natúrkozmetikum

 ( 511 ) 3    Állatsamponok [nem gyógyszeres állatkozmetikai készítmények]; ápoló spray-k állatoknak; bőrápoló

termékek állatoknak; fogápoló készítmények állatoknak; dezodorok állatok számára; dezodorok házi

kedvenceknek; készítmények állatok fürdetéséhez; kisállat samponok; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló

készítmények]; kozmetikai szerek állatok számára; leheletfrissítők állatok számára; nem gyógyhatású szájvizek

kisállatoknak; szagtalanító szerek állatok számára; szépségápoló szerek állatoknak; szőrápoló készítmények és

 szerek.

 ( 111 )  235.682

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01871

 ( 220 )  2021.05.10.

 ( 732 )  CINEXT Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  cinext
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 ( 511 )  41    Filmszínházak; filmszínházak üzemeltetése; filmszínházi szolgáltatások; filmszínházi szolgáltatások

biztosítása; filmszínházi szórakoztató szolgáltatások; filmszínházi előadások, filmbemutatók; filmgyártás;

filmforgalmazás; filmek bemutatása; filmek feliratozása; filmbemutató szolgáltatások; filmgyártási

szolgáltatások; mozik üzemeltetése; mozifilmek kölcsönzése; mozi szolgáltatások; mozi és színházi

szolgáltatások; mozifilmekkel kapcsolatos információnyújtás; mozijegy foglalási jegyirodai szolgáltatások;

szórakoztatási szolgáltatások mozifilmek formájában; szórakoztatási szolgáltatások mozielőadások formájában;

szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken keresztül; videofilmekkel kapcsolatos információs

szolgáltatások; videofilmek bemutatása; videofilmgyártás; bálok szervezése; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; sportversenyek rendezése; számítógépes

hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; színházi produkciók; versenyek szervezése; videoszerkesztési

 szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; zenei produkciók.

 43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés

 találkozókhoz [tárgyalótermek]; vendéglátás.

 ( 111 )  235.683

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01866

 ( 220 )  2021.05.10.

 ( 732 ) HUNGÁRIABETON Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Loránd Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  PDB KÖNNYŰBETON

 ( 511 )   19    Beton; készbeton; készre kevert beton; készre kevert beton helyszíni öntésre.

 ( 111 )  235.684

 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 21 01473

 ( 220 )  2020.05.20.

 ( 732 )  Amazon Technologies, Inc., Seattle Washington (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  PANORAMA

 ( 511 ) 9    Mesterséges intelligenciát használó letölthető vagy rögzített számítógépes szoftverek szoftverfejlesztésben

való használatra; számítógépes szoftverfejlesztő készletek a következőkhöz: számítógépes látás, gépi látás, gépi

tanulás, mesterséges intelligencia, adatelemzés, mélytanulás, képfeldolgozás és elemzés; számítógépes hardverek

a következők terén való használatra: számítógépes látás, gépi látás, gépi tanulás, mesterséges intelligencia,

adatelemzés, mélytanulás, képfeldolgozás és elemzés; számítógépes hardverek adatrögzítés és elemzési képesség

kamerákban és érzékelőkben való lehetővé tételére; számítógépes hardverek adatmegosztási képességek

kamerákban és érzékelőkben való lehetővé tételére; számítógépes szoftverfejlesztő készletek kamerákban és

érzékelőkben való adatrögzítés és elemzési képesség lehetővé tételére; számítógépes szoftverfejlesztő készletek

adatmegosztási képességek kamerákban és érzékelőkben való lehetővé tételére; letölthető vagy rögzített

szoftverek modellek telepítésére és optimalizálására a következők terén: gépi tanulás, mélytanulás és mesterséges

intelligencia; számítógépes szoftverek a felhőalapú szoftverek és az alkalmazás programozási felületek (API-k)

helyi használatához, és adatok eléréséhez, amikor nincs hálózati kapcsolat a felhőhöz, vagy az internethez;

 peremhálózati számítógépes eszközök; letölthető vagy rögzített szoftverek peremhálózati megoldásokhoz.

 42    Mesterséges intelligenciát használó szoftvereket tartalmazó alkalmazás szolgáltató szoftverfejlesztésben

való használatra; mesterséges intelligencia és gépi tanulási technológia biztosítása kamerákban és érzékelőkben
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lévő számítógépes látási képességek javítására; mesterséges intelligenciát tartalmazó szoftver-mint-szolgáltatás

(SaaS) szoftverfejlesztésben való használatra; szoftver-mint-szolgáltatás (SaaS) a következők terén: számítógépes

látás, gépi látás, gépi tanulás, mesterséges intelligencia, adatelemzés, mélytanulás, képfeldolgozás és elemzés;

szoftver-mint szolgáltatás (SaaS) adatrögzítés és elemzési képesség kamerákban és érzékelőkben való lehetővé

tételére; szoftver-mint-szolgáltatás (SaaS) adatmegosztási képességek kamerákban és érzékelőkben való lehetővé

tételére; szoftver-mint-szolgáltatás (SaaS) modellek telepítésére és optimalizálására a következők terén:

számítógépes látás, gépi látás, gépi tanulás, mesterséges intelligencia, adatelemzés, mélytanulás, képfeldolgozás

és elemzés; szoftvert tartalmazó szoftver-mint-szolgáltatás (SaaS) felhő alapú szoftverek helyi felhasználására;

szoftver-mint-szolgáltatás (SaaS) a felhőalapú szoftverek és az alkalmazás programozási felületek (API-k) helyi

használatához és adatok eléréséhez, amikor nincs hálózati kapcsolat a felhőhöz vagy az internethez; technológiai

 szolgáltatások, nevezetesen elektronikus adattárolás.

 ( 111 )  235.685

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01867

 ( 220 )  2021.05.10.

 ( 732 ) HUNGÁRIABETON Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Loránd Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Beton; készbeton; készre kevert beton; készre kevert beton helyszíni öntésre; önterülő beton építkezéshez

 való használatra.

 ( 111 )  235.686

 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 21 01686

 ( 220 )  2021.04.26.

 ( 732 )  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 újrafutózásához; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

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

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 111 )  235.687

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 00034
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 ( 220 )  2021.01.06.

 ( 732 )  MIL-LAND KFT., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  10    Állatorvosi arcvédők, arcvédő maszkok; állatorvosi kesztyűk; arcmaszkok sebészeti használatra;

arcmaszkok sebészeti használatra baktériumok elleni védelemhez; betegvizsgáló köpenyek; egészségügyi

maszkok por elleni védelemre, orvosi célokra; egészségügyi maszkok porizolációhoz gyógyászati célokra;

eldobható kesztyűk állatorvosi célra; eldobható kesztyűk sebészeti célra; eldobható védőkesztyűk orvosi

használatra; fogászati kesztyűk; fogászati latex kesztyűk; fogorvosi arcvédő maszkok; fogorvosi arcvédők,

arcvédő maszkok; gyógyászati célú egészségügyi maszkok; hajvédő sapkák állatorvosi használatra

[állatorvosoknak]; hajvédő sapkák fogorvosi használatra [fogorvosoknak]; kesztyűk gyógyászati használatra;

köpenyek sebészeti használatra; kórházban használatos kesztyűk; latex kesztyűk állatorvosi célra; latex kesztyűk

orvosi használatra; latex kesztyűk sebészeti használatra; latex vizsgálókesztyűk orvosi használatra; légzésvédő

maszkok orvosi alkalmazásokhoz; légzésvédő maszkok sebészeti alkalmazásokhoz; maszkok egészségügyi

személyzet általi használatra; műtétekhez használt védőkesztyűk sebészek számára; műtős sapkák; műtősruhák;

nagy hatékonyságú sebészeti szűrőmaszkok; nem szőtt anyagokból készült légzésvédő maszkok sebészeti

alkalmazásokhoz; operációk során használatos kesztyűk; orrvédő maszkok állatorvosi használatra; orrvédő

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

arcvédő maszkok; orvosi gumikesztyűk; orvosi köpenyek; orvosi maszkok; orvosi vizsgálókesztyűk; ruházat,

fejfedők és lábbelik ápolószemélyzet és páciensek számára; sebészeti arcvédők, arcvédő maszkok; sebészeti

cipőborítók, cipővédők; sebészeti gumikesztyűk; sebészeti kesztyűk; sebészeti köpenyek; sebészeti

légzőmaszkok; sebészeti maszkok; sebészeti ruhák, műtős ruhák; speciális műtőruházat; steril ruházat sebészeti

használatra; szájvédő maszkok állatorvosi használatra; szájvédő maszkok fogászati használatra; szájvédő

maszkok orvosi használatra; védőkesztyűk állatorvosi célra; védőkesztyűk egészségügyi [orvosi] személyzet

számára; védőkesztyűk fogászati személyzet számára; védőkesztyűk gyógyászati használatra; védőmaszkok

egészségügyi [orvosi] személyzet számára; védőmaszkok fogászati személyzet számára; védőmaszkok sebészek

általi használatra műtétek során; védőruházat orvosi célokra; védőruházat sebészeti célokra; vizsgálathoz használt

ujjvédők; vizsgálókesztyűk gyógyászati használatra; ortopédiai cikkek; talpbetétek ortopédiai célokra; talpbetétek

ortopédiai használatra; puha talpbetétek [ortopéd]; nem szőtt anyagokból készült légzésvédő maszkok orvosi

alkalmazásokhoz; cipőbetétek [ortopédiai]; arcmaszkok gyógyászati használatra baktériumok elleni

 védekezéshez; arcmaszkok gyógyászati használatra.

 25    Ápolói egyenruhák; ápolónői nadrágok; ápolónői overallok; ápolónőruhák; arcmaszkok [divatcikkek];

arcmaszkok [ruházat]; atlétatrikók; felsőruházat; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfi és női dzsekik,

kabátok, nadrágok, mellények; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; férfi ruházat; hosszúnadrágok, nadrágok;

kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; köpenyek; kötényruhák, kötények; kötött mellények; kötött pólók;

laborköpenyek; legging nadrágok, cicanadrágok; mellények; munkaköpenyek; munkaruházati cikkek; nadrágok;

női felsőruházat; női ruhák; overallok, munkaruhák; polár pulóverek; pólók; védőnadrágok; zoknik; bőrpapucsok;

 bőrcipők; férfi és női lábbeli; gumi lábbelik; klumpák; munkacipők; női lábbelik; papucsok.

 35    Kiskereskedelmi ruházati csomagküldési szolgáltatások; kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatások

ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; kézitáskákkal

kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai cikkek csomagküldési kiskereskedelme;

lábbelikkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; varrócikkekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; varrócikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; árubemutatás;

árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra; árubemutatók szervezése

kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
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kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök segítségével, az úgynevezett

teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása

reklámcélokra; bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; bemutatási szolgáltatások értékesítéshez; bemutatók

szervezése eladási célokra; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;

értékesítési bemutatók; reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú bemutatók szervezése;

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

reklámcélokra; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; szakvásárok rendezése; szakmai bemutatók rendezése;

virtuális kereskedelmi bemutatók online levezetése; adminisztratív hűségkártya szolgáltatások; harmadik fél

termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése kuponok terjesztése révén; címzett reklámküldemények

terjesztése ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása céljából; mások áruinak és szolgáltatásainak

promóciója kuponok osztásával; promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok

terjesztése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások;

reklámanyag-terjesztés; reklám, prospektusok terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámanyagok

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

terjesztése online kommunikációs hálózatokon; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások;

reklámterjesztési szolgáltatások az interneten keresztül; termékminták terjesztése reklámcélokra; termékminták,

áruminták terjesztése; termékek terjesztése, szétosztása reklámcélokból; reklámszövegek terjesztése; online

weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; weboldalakon biztosított felületek termékek és

szolgáltatások reklámozására; weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások

reklámozása céljából; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; termékek és szolgáltatások

reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; online hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási

szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő összehozása céljából; webindexelés kereskedelmi vagy reklám

célokra; weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; weboldalakként használt reklámok összeállítása;

 üzleti weboldalak reklámozása; számítógépes hálózatok és weboldalak online reklámozása.

 ( 111 )  235.688

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01697

 ( 220 )  2021.04.26.

 ( 732 )  AGROINDUSTRIAL KIMITEC LLC, Vícar, Almería (ES)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  DELL' AGRO PLUS

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, valamint mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; komposzt, trágyák,

műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra; táptalajok, trágyák és vegyszerek

mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti használatra; biostimulánsok növényekhez; biostimulánsok mint növények

 növekedésserkentői.

 ( 111 )  235.689

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01523

 ( 220 )  2021.04.14.

 ( 732 )  K.T. & Partners Kft., Pécs (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

 készülékek és berendezések; számítógépek és számítógépes perifériák.
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 11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 ( 111 )  235.690

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01339

 ( 220 )  2021.03.29.

 ( 732 )  Dr. Csókay Gergely Soma, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceniné Dr. Lamos Andrea, Budapest

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  235.691

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01521

 ( 220 )  2021.04.14.

 ( 732 )  Sheila Natúrkozmetikum Kft., Gödöllő (HU)

 ( 541 )  Sheila Natural Cosmetics

 ( 511 ) 3    Állatsamponok [nem gyógyszeres állatkozmetikai készítmények]; ápoló spray-k állatoknak; bőrápoló

termékek állatoknak; dezodorok állatok számára; dezodorok házi kedvenceknek; fogápoló készítmények

állatoknak; készítmények állatok fürdetéséhez; kisállat samponok; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló

készítmények]; kozmetikai szerek állatok számára; leheletfrissítők állatok számára; nem gyógyhatású szájvizek

kisállatoknak; szagtalanító szerek állatok számára; szépségápoló szerek állatoknak; szőrápoló készítmények és

 szerek.

 ( 111 )  235.692

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01348

 ( 220 )  2021.03.29.

 ( 732 )  Otakomaiya Akindele Balázs, Budapest (HU)

 ( 541 )  ProjectX

 ( 511 )  9    Mobil alkalmazások.

 ( 111 )  235.693

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01189

 ( 220 )  2021.03.19.

 ( 732 )  Legisly Solutions Kft., Tihany (HU)

 ( 541 )  LEGISLY

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti adminisztráció; hivatali szolgáltatások; kereskedelmi ügyletek;

hirdetési és reklámügynöki tevékenység; adatbázisok létrehozása és fenntartása; piackutatás; kereskedelmi

vásárok, kiállítások és kereskedelmi események szervezése; eszközökkel, számítógépekkel, számítógépes

eszközökkel, kiegészítőkkel, adatbázisokkal, számítógépes programokkal, szoftverekkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; üzleti menedzsment; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés.

 38    Távközlési szolgáltatások; információ közlése telekommunikációs hálózaton; elektronikus adatcsere;

elektronikus adattovábbítás interneten és más elektronikus hálózaton; adatbázis elérésére szolgáló online
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 telekommunikációs kapcsolat elérhetővé tétele; hírügynökség.

 42    Elektronikus adatfeldolgozói programozás; számítógép-programozás; számítógépekkel kapcsolatos mérnöki

szolgáltatások; számítógépes fejlesztési szolgáltatások; számítógépes projektek irányítása; automatizálással

kapcsolatos tanácsadás; rendszerelemzés és automatizálási szolgáltatások; számítógépes programok és

számítógépes adatbázisok elérhetővé tétele az interneten és más számítógépes hálózatokon; számítógépekkel

kapcsolatos konzultáció; számítógépes programok fejlesztése, karbantartása, használatának engedélyezése,

bérbeadása; adatfeldolgozói eszközök bérbeadása; számítógépes hálózatok használati idejének engedélyezése;

információ biztosítása az interneten és más számítógépes hálózaton; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása és

 bérbeadása; internetes weboldalak és weblapok tervezése; számítógépes szoftver fejlesztése.

 45    Vitarendezési szolgáltatások; videotermékekhez kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások];

ügyvédi [barrister] szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos jogi szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások; új növényfajok

védelmével kapcsolatos tanácsadás; válási mediációs szolgáltatások; vezeték nélküli kommunikációs rendszerek

licenszelése; tulajdonátruházási szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; tulajdonátruházás; tájékoztatás emberi

jogokkal kapcsolatos ügyekben; technológia licenszelése; tanácsadás személyes jogi ügyekkel kapcsolatban;

tanácsadás a szellemi tulajdon és a szerzői jogok kezelésével kapcsolatban; tanácsadás peres ügyekben;

számítógéppel támogatott segítségnyújtás peres eljárásokban; számítógépes szoftverek licenszelése,

engedélyezése [jogi szolgáltatások]; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás;

szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi tanácsadás; szellemi tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos

tanácsadás; szabályozások előkészítése; szabályozási ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; pro bono

jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; nyomtatott

anyagokra vonatkozó szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; nyomtatott anyagok

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; mediációs szolgáltatások házassági vitákban; nyilvántartási szolgáltatások

[jogi]; munkaügyi kapcsolatokhoz kapcsolódó arbitrációs szolgáltatások; litigációs segítségnyújtási

szolgáltatások; közvetítés jogi eljárásoknál; közbenjárás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások];

kereskedelmi szabványokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; kutatás és fejlesztés engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; jogsegély szolgáltatások; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi

ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; jogi ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; jogi ügyekkel kapcsolatos

 információs szolgáltatások; jogi tanácsadás és képviselet; jogi tanácsadás.

 ( 111 )  235.694

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01699

 ( 220 )  2021.04.26.

 ( 732 )  Schleerné Makay Zsanett, Dunakiliti (HU)

 Schleer Tamás, Dunakiliti (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások reklámozása harmadik fél nevében; pénzügyi marketing; pénzügyi

nyilvántartások vezetése; pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; adminisztrációs

adatfeldolgozás; üzleti adminisztrációs segítségnyújtás; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; üzleti

 adminisztrációs tanácsadás.

 36    Adótervezéssel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; adózással kapcsolatos pénzügyi tervezés; adózással

kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; biztosítási és pénzügyi információk nyújtása és konzultációs szolgáltatások;

biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; biztosítással kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; egyéni pénzügyi információs szolgáltatások; elektronikus eszközök segítségével biztosított

pénzügyi szolgáltatások; elektronikus eszközök által szolgáltatott pénzügyi információ; interneten keresztül

nyújtott pénzügyi szolgáltatások; megtakarítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; munkavállalóknak szóló

nyugdíjprogramok pénzügyi adminisztrációja; nyugdíjpénztári pénzügyi menedzsment; pénzügyek, pénzügyi
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szolgáltatások; pénzügyi eszközök ügyintézése; pénzügyi információ biztosítása; pénzügyi konzultációs

szolgáltatások; pénzügyi segítségnyújtás; pénzügyi szolgáltatások kereskedelme, közvetítése; pénzügyi

 tanácsadás; pénzügyi tranzakciók ügyintézése.

 ( 111 )  235.695

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01524

 ( 220 )  2021.04.14.

 ( 732 )  AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  235.696

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01522

 ( 220 )  2021.04.14.

 ( 732 )  Irtó András Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  XLEX - S. Horváth Ügyvédi és Mediációs Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: hűtőmágnesek; telefontokok; egéralátétek; kulcstartók; bögrék, korsók; edényfogó kesztyűk;

kötények; pólók; baseball sapka; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; zöldséges készételek; főként húst tartalmazó

készételek; savanyúságok; konzervek, savanyúságok; aprósütemények; aprósütemények, kekszek; fánkok; főként

rizst tartalmazó készételek; főként tésztát tartalmazó készételek; méz; szörpök [alkoholmentes italok];

 szörpök/szirupok italok készítéséhez; borok; pálinka; öngyújtók, cigarettagyújtók.

 41    Online nem letölthető képek biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online, nem

letölthető videók biztosítása; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; multimédiás szórakoztatás biztosítása

weboldalon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; szórakoztató multimédiás

műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján; digitális videó, audio és

multimédia kiadási szolgáltatások; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; élő

előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; interaktív szórakoztatás; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; könnyed szórakoztató szolgáltatások; rádió- és televízióműsorok készítése; szórakoztató célú
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rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; nem reklámcélú szövegek

 publikálása.

 ( 111 )  235.697

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01515

 ( 220 )  2021.04.13.

 ( 732 )  Hungarosushi Korlátolt Felelősségű Társaság, Eger (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

 43    Étel- és italellátás; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek

számára; ételrendelési szolgáltatások; ételkészítési szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; éttermi szolgáltatások;

kantinok; büfék; étkezdék; mobil éttermi szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás];

 elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  235.698

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01336

 ( 220 )  2021.03.29.

 ( 732 )  Halkó Gabriella Erzsébet, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Zsendice

 ( 511 )   29    Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek.

 ( 111 )  235.699

 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 21 01190

 ( 220 )  2021.03.19.

 ( 732 )  Legisly Solutions Kft., Tihany (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti adminisztráció; hivatali szolgáltatások; kereskedelmi ügyletek;

hirdetési és reklámügynöki tevékenység; adatbázisok létrehozása és fenntartása; piackutatás; kereskedelmi

vásárok, kiállítások és kereskedelmi események szervezése; eszközökkel, számítógépekkel, számítógépes

eszközökkel, kiegészítőkkel, adatbázisokkal, számítógépes programokkal, szoftverekkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; üzleti menedzsment; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés.

 38    Távközlési szolgáltatások; információ közlése telekommunikációs hálózaton; elektronikus adatcsere;

elektronikus adattovábbítás interneten és más elektronikus hálózaton; adatbázis elérésére szolgáló online

 telekommunikációs kapcsolat elérhetővé tétele; hírügynökség.

 42    Elektronikus adatfeldolgozói programozás; számítógép-programozás; számítógépekkel kapcsolatos mérnöki

szolgáltatások; számítógépes fejlesztési szolgáltatások; számítógépes projektek irányítása; automatizálással

kapcsolatos tanácsadás; rendszerelemzés és automatizálási szolgáltatások; számítógépes programok és

számítógépes adatbázisok elérhetővé tétele az interneten és más számítógépes hálózatokon; számítógépekkel

kapcsolatos konzultáció; számítógépes programok fejlesztése, karbantartása, használatának engedélyezése,

bérbeadása; adatfeldolgozói eszközök bérbeadása; számítógépes hálózatok használati idejének engedélyezése;
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információ biztosítása az interneten és más számítógépes hálózaton; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása és

 bérbe adása; internetes weboldalak és weblapok tervezése; számítógépes szoftver fejlesztése.

 45    Vitarendezési szolgáltatások; videotermékekhez kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások];

ügyvédi [barrister] szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos jogi szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások; új növényfajok

védelmével kapcsolatos tanácsadás; válási mediációs szolgáltatások; vezeték nélküli kommunikációs rendszerek

licenszelése; tulajdonátruházási szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; tulajdonátruházás; tájékoztatás emberi

jogokkal kapcsolatos ügyekben; technológia licenszelése; tanácsadás személyes jogi ügyekkel kapcsolatban;

tanácsadás a szellemi tulajdon és a szerzői jogok kezelésével kapcsolatban; tanácsadás peres ügyekben;

számítógéppel támogatott segítségnyújtás peres eljárásokban; számítógépes szoftverek licenszelése,

engedélyezése [jogi szolgáltatások]; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás;

szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi tanácsadás; szellemi tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos

tanácsadás; szabályozások előkészítése; szabályozási ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; pro bono

jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; nyomtatott

anyagokra vonatkozó szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; nyomtatott anyagok

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; mediációs szolgáltatások házassági vitákban; nyilvántartási szolgáltatások

[jogi]; munkaügyi kapcsolatokhoz kapcsolódó arbitrációs szolgáltatások; litigációs segítségnyújtási

szolgáltatások; közvetítés jogi eljárásoknál; közbenjárás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások];

kereskedelmi szabványokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; kutatás és fejlesztés engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; jogsegély szolgáltatások; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi

ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; jogi ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; jogi ügyekkel kapcsolatos

 információs szolgáltatások; jogi tanácsadás és képviselet; jogi tanácsadás.

 ( 111 )  235.700

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01368

 ( 220 )  2021.03.05.

 ( 732 )  dr. Domschitz Mátyás, Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Andrea, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.

 ( 111 )  235.701

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01344

 ( 220 )  2021.03.29.

 ( 732 )  PSHungary Properties Kft., Pincehely (HU)

 ( 740 )  Dr. Gergényi Szabolcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  235.702

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 21 01172
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 ( 220 )  2021.03.18.

 ( 732 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Angéla, Budapest

 ( 541 )  Lajver Cuvée Blanc

 ( 511 )   33    Borok.

 35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból.

  43    Bár szolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 111 )  235.703

 ( 151 )  2021.09.29.

 ( 210 )  M 20 03530

 ( 220 )  2020.11.19.

 ( 732 )  Kaprinyák Nikolett, Budapest (HU)

 ( 740 )  Frang Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Csodahelyek

 ( 511 )  35    On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online reklámozás számítógépes kommunikációs

hálózatokon keresztül; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva;

reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok készítése és elhelyezése

mások számára; reklámok megjelenítése mások részére; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes

hálózatokon történő online reklámozást; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazási ágazattal

kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása]; reklámszövegek megjelentetése;

reklámszövegek publikálása; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámhirdetések megjelentetése;

online közösségi gazdálkodási szolgáltatások; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; harmadik

személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása;

 reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva.

 43    Információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; online

információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban; online információnyújtás szállodai

foglalásokkal kapcsolatban; szállásinformációk biztosítása az interneten; szállodákkal kapcsolatos elektronikus

 információs szolgáltatások; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban.

 ( 111 )  235.704

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 20 03597

 ( 220 )  2020.11.23.

 ( 732 )  Tetétlen Községi Önkormányzat, Tetétlen (HU)

 ( 740 )  Kovács Tibor Márk, Nagyhegyes

 ( 541 )  Tetétlen Kincsei

 ( 511 )   29    Homoktövis lekvárok.

  30    Homoktövislevél tea; homoktövis hús- és magliszt.

  32    Homoktövis velő; homoktövis szörp.

 ( 111 )  235.706

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 01906

 ( 220 )  2021.05.12.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
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 ( 541 )  CLINSOLUTE

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  235.707

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 01907

 ( 220 )  2021.05.12.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  235.708

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 01909

 ( 220 )  2021.05.12.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  235.709

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 01910

 ( 220 )  2021.05.12.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  235.710

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 00074

 ( 220 )  2021.01.12.

 ( 732 )  Melis Investment Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  30    Burritok; chips (gabona készítmény); csokoládé; csokoládés mousse-ok (habok); fagylaltok és jégkrémek

(1), kávé, kávé alapú italok; ketchup (szósz); majonéz; mustár; pizza; sajtburgerek (szendvicsek); snack ételek

 (gabona alapú); szendvicsek; szusi; tortilla.

 ( 111 )  235.711

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01061

 ( 220 )  2021.03.09.

 ( 732 )  Rivian IP Holdings, LLC (a Delaware limited liability company), Plymouth, Michigan (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Járműkarosszéria- és keret-igazító gépek, valamint azok szerkezeti pótalkatrészei; elosztók járművekhez;

légszűrők járműmotorokhoz és -hajtóművekhez; motorhengerek járművekhez; generátorok szárazföldi

járművekhez; gyújtás berendezések szárazföldi járművek motorjaihoz; járműtartozékok, nevezetesen

kotrókanalak és tolólapok föld és ömlesztett anyagok mozgatásához; pneumatikus és hidraulikus kompresszorok

járművekhez; szárazföldi járművek alkatrészei, nevezetesen gyújtógyertya-huzalok; olajszivattyúk szárazföldi

járművekhez; gyűjtőcsövek mint járműkipufogó-rendszerek alkatrészei; üzemanyag-szivattyúk szárazföldi

járművekhez; vízpumpák (vízszivattyúk) szárazföldi járművekhez; járműalkatrészek, nevezetesen

nagyteljesítményű szelepek karburátorokhoz (porlasztókhoz); járműalkatrészek, nevezetesen vezérműburkolatok;

járműalkatrészek, nevezetesen bemeneti elosztócsövek; járműalkatrészek, nevezetesen motortengely-védők;

járműalkatrészek, nevezetesen motorburkolatok; járműalkatrészek, nevezetesen szelephimbák; járműalkatrészek,

nevezetesen tolórudak; járműalkatrészek, nevezetesen olajhűtők; járműalkatrészek, nevezetesen

forgattyúház-levegőztetők; járműalkatrészek, nevezetesen olajtartálydugók és -fedelek; járműalkatrészek,

nevezetesen olajtartályok; járműkipufogó-rendszerek részét képező hangtompítók (kipufogódobok); szárazföldi

járművek belső égésű motorjainak alkatrészei, nevezetesen hajtórudak; mechanikus hajtóművek alkatrészei

szárazföldi járművekhez; olajszintmérő pálcák; vezérműszíjak szárazföldi járművek motorjaihoz;

üzemanyag-szivattyúk szárazföldi járművek hajtóműveihez; váltóáramú generátorok szárazföldi járművekhez;

áramfejlesztők, amelyek járművek elektromotorjaiként is használhatóak; járműalkatrészek, nevezetesen

karburátorok (porlasztók); üzemanyag-befecskendező alkatrészek szárazföldi és vízi járművek motorjaihoz;

légsűrítők járművekhez; motorhengerek szárazföldi járművekhez; ablaktörlő motorok tengeri és szárazföldi

járművekhez; járműmotor-alkatrészek, nevezetesen feltöltőlevegő-hűtők és alkatrészeik; járműmotor-alkatrészek,

nevezetesen intercoolerek (töltőlevegő-hűtők); gyújtáskábelek gépjárművekhez; kipufogócsövek szárazföldi

járművekhez; katalizátoregységek járművek kipufogóihoz; elektronikus gyújtások járművekhez; fém

motortömítések járművekhez; üzemanyagszűrők járműmotorokhoz; vezérműtengelyek járműmotorokhoz; hűtők

 járművekhez.

9    Számítógép interfészek; számítógépes programok felhasználói interfészek tervezéséhez; vezeték nélkül

csatlakoztatott elektromos akkumulátorok beépített, távolról frissíthető szoftverekkel és firmware-ekkel a tárolt

elektromos áram tárolására és kisütésére a lakásokban és épületekben való használatra; vezeték nélkül

csatlakoztatott elektromos akkumulátorok beépített, távolról frissíthető szoftverekkel és firmware-ekkel a

villamosenergia-hálózat vagy más, villamosenergia-termelő forrás által vagy számára biztosított, tárolt

elektromos áram tárolására és kisütésére, melyek az elektromos árammal kapcsolatos igények és a felhasználási

célok stabilizálására és teljesítésére szolgálnak; vezeték nélküli csatlakoztatott elektromos akkumulátorok

számára és által biztosított tárolt energia tárolásának és kisütésének felügyeletére, optimalizálására és

szabályozására szolgáló számítógépes szoftverek; elektromos áram biztosítására szolgáló akkumulátorok

elektromos járművekhez való motorokhoz; falra szerelhető elektromos csatlakozók elektromos járművek

töltéséhez; hordozható elektromos csatlakozók elektromos járművek töltéséhez; letölthető szoftver

mobilalkalmazás formájában járművek elektromos töltésének és állapotának nyomon követésére, valamint

járművek távvezérlésére; letölthető szoftver járművekhez való operációs rendszerszoftver formájában; navigációs
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berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; globális helymeghatározó rendszer (GPS) és mobil

telekommunikáció használatára programozott, járművek helyének meghatározására és visszaszerzésére szolgáló

eszközök; rádiók járművekhez; betörésgátló riasztókészülékek; akkumulátortöltők jármű-akkumulátorok

töltésére; sebességszabályozók gépjárművekhez; járműbiztonsági berendezések, nevezetesen elektronikus

rezgés-, ütés-, mozgás-, szög-, hőmérséklet- és feszültségfigyelő eszközök; járműbiztonsági berendezések,

nevezetesen kamerákból és monitorokból álló fedélzeti járműfelügyeleti rendszer a jármű két oldalán található

holtterek feltárására és megszüntetésére; vezeték nélküli adóvevők gyűjtő és megjelenítő technológiával a helyi

környezetben található összes jármű állapotának megfigyelésére és nyomon követésére; elektromos

akkumulátorok járművekhez; járműbiztonsági berendezések, nevezetesen elektronikus keréknyomás-figyelő

eszközök; járműbiztonsági berendezések, nevezetesen tolatószenzorok és -kamerák; kerékkiegyensúlyozó

egységek szárazföldi járművekhez; mikroprocesszorból, elektronikus jelvevőből és elektronikus jeladóval

felszerelt kulcstartóból álló, kulcs nélküli nyitórendszerek és kulcs nélküli gyújtáskapcsoló rendszerek

gépjárművekhez; sebességjelzők járművekhez; radartárgy-érzékelők járművekben való használatra; járműre

szerelt GPS-érzékelők jármű mozgási sebességének meghatározására; járművekben használt akkumulátortöltők

mobiltelefonokhoz; járműmotor-alkatrészek, nevezetesen hőmérséklet-szabályozó készülékek; járművek

audioberendezései, nevezetesen sztereó rendszerek, hangszórók, erősítők, equalizer-ek, hangváltók és

hangszóróházak; USB-s töltőportok járművekben történő használatra; elektromos zárak járművekhez;

visszapillantó kamerák járművekhez; járművek klímaberendezései; vezeték nélküli vezérlők más elektromos,

motoros és mechanikus eszközök vagy rendszerek, nevezetesen az akkumulátor, biztonsági, világítási,

nyomkövető és biztonsági rendszerek működésének és állapotának távoli ellenőrzésére és vezérlésére; járművek

távirányítású indítására szolgáló eszközök; járművekben elhelyezett, antennát és rádióadót tartalmazó

jármű-helymegállapítási, -követési és biztonsági rendszerek; feszültségszabályozók járművekhez; járművek

audioberendezései, nevezetesen hangszórók gépjárművek hangrendszereihez; navigációs eszközök járművekhez

[fedélzeti számítógépek]; gépjármű-pótkocsi elektromos csatlakozói; akkumulátorok járművekhez; elektromos

készülékek, nevezetesen töltőállomások elektromos járművek feltöltéséhez; számítógépes járműmotor

analizátorok; hosszabbítókábelek járművekhez; hálózati adapterek járművekhez; elektromos kábelek

járművekhez; elektromos akkumulátorok járművekhez; hőmérséklet-szabályozó készülékek járművekhez;

gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek; kilométerszámlálók járművekhez;

 távirányítók járműriasztók működtetéséhez.

 12    Szárazföldi járművek, valamint ezek alkatrészei és tartozékai, nevezetesen szerkezeti részek és erőátviteli

alkatrészek villamos motorok, sebességváltók és tengelyek formájában; gépjármű, jármű karosszériák;

poggyásztartó hálók járművekhez; méretre készült ponyvák járművekhez; csúszásgátló láncok járművekhez;

tapaszok, sallerfoltok járműabroncsok javításához; pumpák járműabroncsok felfújásához; autók belső

kárpitozása; autók belső burkolata; egyedi bőr járműbelsők járművekhez; rendszámtábla-keretek;

rendszámtábla-tartók; kárpitok járművekhez; elektromos hajtású szárazföldi járművek; elektromos

járműalkatrészek, nevezetesen motorok; elektromos járműalkatrészek, nevezetesen visszapillantó tükrök,

ablaktörlők és hátsó ajtók; teljesen akkumulátoros, elektromos, nagy teljesítményű járművek; járműülések;

kerékagyak járművekhez; járműkerekek; kárpitok, méretre készült ponyvák járművekhez; kormánykerekek

járművekhez; motorok szárazföldi járművekhez; tetőcsomagtartók, lengéscsillapítók, rugók, stabilizáló rudak és

felfüggesztések, fentiek mindegyike járművekhez; ajtókárpitok gépjármű karosszériákhoz; féknyergek szárazföldi

járművekhez; méretre készült üléshuzatok járművekhez; motorfelfüggesztések járművekhez; előre megtervezett

vinil autófóliák, amelyeket kifejezetten járművekhez alakítottak ki; járműalkatrészek, nevezetesen

szervokormány-tömlők; jelvények járművekhez; járművekhez való üléspárnák; kerékagyszerelvények

járművekhez; síléctartók járművekhez; tükrök járművekhez, nevezetesen visszapillantó tükrök; irányváltó

hajtóművek szárazföldi járművekhez; horgok, amelyeket kifejezetten járművekben történő használatra,

járműtartozékok rögzítésére terveztek; szélvédők járművekhez; lopásgátló eszközök járművekhez; gumiabroncs

járművekhez; abroncsbelsők járművekhez; abroncsfújók; járművek műanyag alkatrészei, nevezetesen autók külső

és belső díszítő és védő extrudált műanyag szegélyei; szárazföldi járművek, nevezetesen elektromos autók,
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teherautók és sportcélú haszongépjárművek (sport-szabadidő autók, SUV-ok); félig felszerelt takaróponyvák

járművekhez; fék légkompresszorok szárazföldi járművekhez; légfék munkahengerek szárazföldi járművekhez;

motorházfedelek; alvázak gépjárművekhez; jármű ülésvédők; szerkezeti javító alkatrészek teherautókhoz és

egyéb gépjárművekhez; tengelykapcsolóból, sebességváltóból, kardántengelyből és differenciálműből álló,

járművekben használatos erőátviteli berendezések; hajtómű felső fedelek szárazföldi járművekhez; váltótartó

lemezek szárazföldi járművekhez; szárazföldi járművekhez való sebességváltó házak; vontatórudak, vonórudak

járművekhez; sárhányók járművekhez; szárazföldi járművekhez illeszthető lépcsők, fellépők; vontatórudak

járművekhez; járműfelnik és ezek szerkezeti elemei; terepjárók (ATV-k); gépjárművekhez való érzékelők,

nevezetesen elektromos szervokormányzási forgatónyomaték-érzékelők, szervokormány-rendszerek

alkotóelemeként árusítva; abroncskarimák járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez; fékek

járművekhez; jármű karosszériák; sebességváltók szárazföldi járművekhez; járműalkatrészek, nevezetesen

napellenzők szélvédőkre; járműalkatrészek, nevezetesen árnyékolók; járműalkatrészek, nevezetesen segédirányító

karok; járműalkatrészek, nevezetesen gömbcsuklók; járműalkatrészek, nevezetesen felfüggesztőrudak;

járműalkatrészek, nevezetesen féltengelycsuklók; járműabroncsokhoz való szelepszárak; szárazföldi járművek

részei, nevezetesen differenciálművek; motorháztető-védők mint járművek szerkezeti alkatrészei; csapok,

tengelyek szárazföldi járművekhez; fékhuzalok (bowdenek) járművekhez; fékdobok szárazföldi járművekhez;

féknyergek szárazföldi járművekhez; szárazföldi járművekhez való felfüggesztéselemek, nevezetesen laprugók;

szárazföldi járművek felfüggesztéseinek alkatrészei, nevezetesen tekercsrugók; ablaktörlő, szélvédőtörlő lapátok

járművekhez; hidraulikus hajtású rendszerek járművekhez; szárazföldi járművekhez való felfüggesztéselemek,

nevezetesen kiegyenlítők; egyedi bőr járműbelsők járművekhez; tárcsafékbetétek járművekhez; pohártartók

járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez és azok pótalkatrészei; erőátviteli szíjak szárazföldi

járművekhez; felfüggesztési rendszerek szárazföldi járművekhez; kerékcsapágyak szárazföldi járművekhez; üveg

járműablakok járművekhez; riasztó berendezések járművekhez; fékszerelvények járművekhez; kerékpártartók

járművekhez; tengely gumiharang-készletek szárazföldi járművekhez; tengelycsapágyak szárazföldi

járművekhez; tárcsafékek szárazföldi járművekhez; tetőre rögzített csomagtartó tárolók szárazföldi járművekhez;

sportcélú haszongépjárművek (sport-szabadidő autók, SUV-k); légzsákok járművekhez; járműablakok; biztonsági

övek járművekhez; szelepek járműabroncsokhoz; kürtök járművekhez; szárazföldi járművek részei, nevezetesen

erőátviteli szíjak; tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez; méretre készült járműponyvák gépkocsikhoz és

teherautókhoz az időjárástól és annak hatásaitól való védelem céljából; fejtámlák járművekhez; felfújódó

légzsákok járművekhez baleseti sérülések megelőzésére; erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez; utángyártott

gépkocsikiegészítők nevezetesen kifejezetten járművekben történő használatra kifejlesztett rendszerező táskák,

hálók és tálcák; biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez; poggyászhálók járművekhez; fékbetétek

szárazföldi járművekhez; szárazföldi járművek alkatrészei, nevezetesen tengelyek; szárazföldi járművek részei,

nevezetesen hajtóművek, hajtások; járművek fém alkatrészei, nevezetesen külső és belső díszítő és védő fém

szegélyek; elektromos hajtású járművek, nevezetesen gépkocsik, teherautók és sport-szabadidő autók (SUV-ok);

kerékpárok; tolatásjelzők járművekhez; keréktárcsák járművekhez; gépjárművek elektromos zárai;

riasztórendszerek gépjárművekhez; kormányművek szárazföldi járművekhez és ezek alkatrészei; spoilerek,

légterelő szárnyak járművekhez; járműlépcsők, fellépők, hágcsók; légzsákok; gépkocsi lengéscsillapítók;

gépkocsi lökhárítók; gépkocsikhoz való tetőcsomagtartó dobozok, tetőboxok; méretre készült ponyvák

járművekhez; szárazföldi járművek alkatrészei, nevezetesen járműlépcsők, fellépők, hágcsók; szárazföldi

járművek alkatrészei, nevezetesen sárhányók; szárazföldi járművek alkatrészei, nevezetesen ütközőpárnák;

járműalkatrészek, nevezetesen lengéscsillapítók; járművek ajtói; irányjelző karok járművekhez; tanksapkák

 szárazföldi járművekhez; rendszámtábla-takarók járművekhez; ajtópanelek járművekhez.

 ( 111 )  235.712

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 00238

 ( 220 )  2021.01.25.
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 ( 732 )  Media Vivantis Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

  40    Nyomtatás, nyomdai szolgáltatások.

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

 ( 111 )  235.713

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 00247

 ( 220 )  2021.01.25.

 ( 732 )  Bács Ferenc, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Asztali irattartók, laptartók; asztali névjegytartók; iratrendezők (irodai használatra); irattartó dobozok;

irattartó; irattartók [irodai cikkek]; irattartók irodai használatra; irodaszer szekrények; irodaszer szekrények

[irodai berendezések]; irodaszer tartó dobozok; irodaszerek; rendezők mint irodaszerek; toll- és ceruzatartók; toll-

és ceruzatartó dobozok; zsebes irattartók irodaszerként való használatra; papír és karton; nyomdaipari termékek;

könyvkötészeti anyagok; fényképek; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések];

 nyomdabetűk.

 ( 111 )  235.714

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 00574

 ( 220 )  2021.02.14.

 ( 732 )  dr. Halász Judit, Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

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

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; esküvői

szertartások tervezése és szervezése; gyásztanácsadás; horoszkópos tanácsadás; online közösségi hálózatok

 szolgáltatásai; személyi stílustanácsadás; társkereső szolgáltatások.

 ( 111 )  235.715

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01072

 ( 220 )  2021.03.09.

 ( 732 )  Bósza Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Karkosák Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FRIENDLY

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

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

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  235.716

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01073

 ( 220 )  2021.03.09.

 ( 732 )  Bósza Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Karkosák Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  235.717

 ( 151 )  2021.10.05.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 19. szám, 2021.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2705



 ( 210 )  M 21 01226

 ( 220 )  2021.03.23.

 ( 732 )  Goldi Mobility Kft., Ráckeve (HU)

 ( 541 )  GOLDiON

 ( 511 )   12    Buszok.

 ( 111 )  235.718

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 00440

 ( 220 )  2021.02.07.

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

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 )  HETVENHETES

 ( 511 )   29    Húskészítmények; kolbászok; felvágottak.

 ( 111 )  235.719

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 00426

 ( 220 )  2021.02.05.

 ( 732 )  Molnár Tamás, Hajdúhadház (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből; kulcstartók.

  25    Pólók; rövid ujjú pólók.

 ( 111 )  235.720

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 00433

 ( 220 )  2021.02.05.

 ( 732 )  ORIOL-MOTOR Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth-Megyeri Cirill, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari célú vegyipari termékek; kémiai hűtőeszközök; hűtők járművek motorjaihoz; hűtőközegek járművekhez

(túlmelegedés megakadályozására); fékfolyadékok, fagyálló folyadékok; jégtelenítő folyadékok;

 olajtisztítószerek.

3    Zsírtalanító készítmények motorokhoz; járműveken használatos tisztító készítmények; zsírtalanító spray-k;

 tisztító oldatok; tisztítóspray-k; tisztítószerek gépjárművekhez.

 ( 111 )  235.721

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 00435

 ( 220 )  2021.02.05.
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 ( 732 )  KétIgen Alapítvány, Nagymaros (HU)

 ( 740 )  Maurer-Morvai Ügyvédi Iroda, Nagymaros

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Párkapcsolat gazdagító képzés.

 ( 111 )  235.722

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 00758

 ( 220 )  2021.02.25.

 ( 732 )  Blandl Inez, Budapest (HU)

 ( 541 )  Salt Design

 ( 511 )  35    Lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti projektmenedzsment; üzleti projektmenedzsment

 szolgáltatások építőipari projektekhez; ingatlanmarketing; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások.

  41    Fényképészet; belsőépítészet oktatása.

 42    Lakberendezési szolgáltatások [épületbelsők]; lakberendezési tanácsadás; tervezési szolgáltatások

lakberendezéssel kapcsolatban; színek, festékek és bútorok kombinálásával kapcsolatos lakberendezési

információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok harmonizálásával kapcsolatos lakberendezési információs

szolgáltatások; belsőépítészeti szolgáltatások; belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervezések; belsőépítészeti

tervezési szolgáltatások butikok számára; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások boltok számára; belsőépítészeti

tervezési szolgáltatások kiskereskedőknek; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; belsőépítészeti

tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; belsőépítészettel kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; feng shui elveket alkalmazó

belsőépítészeti szolgáltatások; kereskedelmi belsőépítészeti tervezés; tanácsadás a bútorszövetek kiválasztásával

kapcsolatban [belsőépítészet]; tanácsadás a függönyök kiválasztásával kapcsolatban [belsőépítészet]; tanácsadás

bútorok takaró huzatainak/védőhuzatainak kiválasztásával kapcsolatban [belsőépítészet]; üzletek belsőépítészeti

kialakítása; belsőépítészeti információkat tartalmazó weboldal biztosítása; ingatlantervezéssel kapcsolatos

beszámolók készítése; ingatlanfelmérés; ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; beltéri dekoráció

 tervezése; építészeti tervezés kültéri elrendezéshez/dekorációhoz; üzletek beltéri dekorációjának megtervezése.

 ( 111 )  235.724

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 20 02471

 ( 220 )  2020.08.19.

 ( 732 )  OMNICOACH Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Értékesítési promóciós szolgáltatások.

  38    Video-on-demand szolgáltatások.

 41    Coaching [tréning]; coaching; e-sport oktatás; számítógépes hálózatokon és kommunikációs

 világhálózatokon keresztül biztosított játékszolgáltatások.

  42    Felhőalapú számítástechnika.

 ( 111 )  235.725
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 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 00427

 ( 220 )  2021.02.05.

 ( 732 )  PP Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Novo C

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitaminkészítmények; lecitin étrend-kiegészítők; lecitin

 gyógyászati használatra.

 ( 111 )  235.726

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 00596

 ( 220 )  2021.02.15.

 ( 732 )  ELIT - Méhészeti Fenntartható Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Szövetkezet, Tiszavasvári (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs

szolgáltatások az interneten keresztül; kereskedelmi információk összeállítása; kereskedelmi információk

 biztosítása; kereskedelmi üzleti információk szolgáltatása számítógépes adatbázisok segítségével.

 ( 111 )  235.727

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 00604

 ( 220 )  2021.02.16.

 ( 732 )  Pintér Adrienn, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Péter ügyvéd, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  235.729

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 00436

 ( 220 )  2021.02.05.

 ( 732 )  KétIgen Alapítvány, Nagymaros (HU)

 ( 740 )  Maurer-Morvai Ügyvédi Iroda, Nagymaros

 ( 541 )  KétIgen

 ( 511 )   41    Párkapcsolat gazdagító képzés.

 ( 111 )  235.730

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 00598

 ( 220 )  2021.02.15.

 ( 732 )  Liu Weijie, Budapest (HU)

  
( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 19. szám, 2021.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2708



 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  235.731

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 00603

 ( 220 )  2021.02.15.

 ( 732 )  Bódi Eszter, Biatorbágy (HU)

 ( 541 )  CAMPY

 ( 511 )  43    Átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások kiadása; elszállásolási szolgáltatások; hordozható épületek,

építmények bérbeadása; ideiglenes elszállásolás biztosítása; ideiglenes elszállásolások megszervezése; ideiglenes

szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes szobabérlés; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás];

szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; üdülési szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások

 [szállásadás].

 ( 111 )  235.732

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 00765

 ( 220 )  2021.02.26.

 ( 732 )  Kurcz Márk, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  justIM

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média; számítógépes szoftver; üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; számítógépek

 és számítógépes perifériák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  235.733

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 00431

 ( 220 )  2021.02.05.

 ( 732 )  Pál László, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Dr. Galiger Lajos, Szekszárd

 ( 541 )  COCKTAILBOX

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  235.734

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 00434

 ( 220 )  2021.02.05.
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 ( 732 )  ORIOL-MOTOR Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth-Megyeri Cirill, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari célú vegyipari termékek; kémiai hűtőeszközök; hűtők járművek motorjaihoz; hűtőközegek járművekhez

(túlmelegedés megakadályozására); fékfolyadékok, fagyálló folyadékok; jégtelenítő folyadékok;

 olajtisztítószerek.

3    Zsírtalanító készítmények motorokhoz; járműveken használatos tisztító készítmények; zsírtalanító spray-k;

 tisztító oldatok; tisztítóspray-k; tisztítószerek gépjárművekhez.

 ( 111 )  235.735

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 00430

 ( 220 )  2021.02.05.

 ( 732 )  MATICS Katalin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fori Hajnal, Budapest

 ( 541 )  INTIMA

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online

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

oktatófórumok rendezése és levezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegszerkesztés [kivéve

 reklámszövegek].

 44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére; egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; távgyógyászati szolgáltatások; diétás és táplálkozási tanácsadás;

 gyógyszerészeti konzultáció; szülésznői szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  235.737

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 00756

 ( 220 )  2021.02.25.

 ( 732 )  Endomedix Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kálovics Eszter Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

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

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

 ( 111 )  235.738
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 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 00767

 ( 220 )  2021.03.01.

 ( 732 )  NALA Kft., Püspökhatvan (HU)

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

 ( 541 )  Aníz Design

 ( 511 )  5    Textilpelenkák; babapelenkák, nadrágpelenkák; pelenkabetétek; nadrágpelenkák babáknak.

 25    Babakelengye; csecsemőkelengyék, babakelengyék; ruházati cikkek; gyermekruházat; pelenkanadrágok

[ruházat]; kismama ruházat; férfi, női és gyermek ruházat; hajszalagok [ruházat]; kendők [ruházat]; sálak

 [ruházati cikkek]; kesztyűk [ruházat].

 ( 111 )  235.739

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 20 03943

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  Ungor Pál, Izsák (HU)

 Ungor Erik, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  "Szovjetszko Yeee!"

 ( 511 )   33    Orosz technológia alapján gyártott pezsgők.

 ( 111 )  235.741

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 00763

 ( 220 )  2021.02.26.

 ( 732 )  Bocskai István Református Oktatási Központ, Halásztelek (HU)

 ( 541 )  SUN LIGHT WAY Verseny

 ( 511 )  41    Iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; versenyek szervezése

 (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 111 )  235.742

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 00760

 ( 220 )  2021.02.26.

 ( 732 )  Sápi Róbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

 ( 541 )  Ale Camino-a Sörút

 ( 511 )  32    Malátasör; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörcefre; sörök; szénsavas víz;

 söralapú koktélok.

 35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing; értékesítési

promóciós szolgáltatások; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

 eladói és vásárlói részére.

 43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

 kávéházak; vendéglátás.

 ( 111 )  235.743

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 00761

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 19. szám, 2021.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2711



 ( 220 )  2021.02.26.

 ( 732 )  Takács Károly, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  235.744

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 00599

 ( 220 )  2021.02.15.

 ( 732 )  VENTAS COFFEE Hungary Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Munz és Társai Ügyvédi iroda, Szeged

 ( 541 )  MATRIX

 ( 511 )  34    Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

 számára; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 111 )  235.745

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 00600

 ( 220 )  2021.02.15.

 ( 732 )  Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  Kolmed KOLOPI GYÓGYISZAP

 ( 511 )  5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  235.746

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 00757

 ( 220 )  2021.02.25.

 ( 732 )  Gulyás Tibor, Nagykálló (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Személyi edző szolgáltatások [fitneszedzés]; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; egészség- és

fitnesztréning; egészségklubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; létesítmények biztosítása egészség kluboknak [mozgásgyakorlatok];

testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; edzőtermi szolgáltatások; súlyzós edzéssel kapcsolatos

edzőtermi szolgáltatások; edzőtermi órák; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások;

sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; sporttevékenységek oktatása; formában tartó

sporttevékenységek oktatása, fitneszoktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos

szolgáltatások; információnyújtás sporttevékenységekhez; sporttevékenységek; sporttevékenységek és

sportversenyek szervezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; oktatási célú hang- és

videofelvételek készítése; hang- és videofelvételek készítése; sport- és fitneszszolgáltatások; sport és fitnesz;

speciális effektes animációk készítése filmekhez és videókhoz; diétával kapcsolatos oktatási szolgáltatások

biztosítása; diétával kapcsolatos oktatás az interneten keresztül; étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás [nem

 orvosi].
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 ( 111 )  235.747

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 00595

 ( 220 )  2021.02.15.

 ( 732 )  ELIT - Méhészeti Fenntartható Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Szövetkezet, Tiszavasvári (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs

szolgáltatások az interneten keresztül; kereskedelmi információk összeállítása; kereskedelmi információk

 biztosítása; kereskedelmi üzleti információk szolgáltatása számítógépes adatbázisok segítségével.

 ( 111 )  235.749

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01228

 ( 220 )  2021.03.23.

 ( 732 )  PRO-COM XXI. Bt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Csuka és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyhatású készítmény; gyógyszerészeti készítmény; sebkezelő eszköz.

 ( 111 )  235.750

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01234

 ( 220 )  2021.03.23.

 ( 732 )  D.S. Depó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Sipka Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Fagylalt; fagylalt desszertek, jégkrémek; fagylalt, jégkrém; fagylaltok; fagylaltkeverékek; fagylalt

édességek; fagylaltos édességek; fagylaltos édességek nyalókák formájában; fagylaltos italok; fagylaltpor; tejes

fagylalt, jégkrém; tejes ízesítésű pálcikás fagylaltok; tejet tartalmazó pálcikás fagylaltok; vizes alapú fagylaltok;

fagyasztott jégkrémek; gyümölcs jégkrémek; fagylaltok és jégkrémek; gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok;

ízesített jégkrémek; jég/jégkrémek/fagylaltáruk és fagylalt; jégkrémes édességek; pálcikás jégkrémek; nem tejes

 jégkrémek, fagylaltok.

 ( 111 )  235.751

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 01236

 ( 220 )  2021.03.23.

 ( 732 )  ChampSport Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bőcs Annamária, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Szállodai üzletvezetés; szállodák adminisztrálásával és üzletvezetésével kapcsolatos szaktanácsadói

szolgáltatások; szállodák üzletvezetése; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; szállodavezetési

szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; marketing promóciós rendezvények

 szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások.

 36    Szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; szálláshelyek nyújtása; állandó szállásadás; szállások kiadásával

foglalkozó irodák (ingatlantulajdonok); állandó szálláshelyek nyújtása; lakások és szállások bérbeadása; állandó

 szállások bérbeadása és kölcsönzése; szállodai elhelyezés biztosítása.

 43    Vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik

számára; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás];

vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes szállás

biztosítása; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes szállásadás; átmeneti szállás biztosítása;

átmeneti szálláskiadás; bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállásadó szolgáltatások;

ideiglenes szállásbiztosítás üdülő apartmanokban; ideiglenes szállásbiztosítás nyaralókban; ideiglenes

szállásbiztosítás; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; átmeneti szállások foglalása;

idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállások; ideiglenes

szállások bérbeadása nyaralókban és apartmanokban; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; üdülési szálláshely

biztosítása; üdülési szállás biztosítása; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szállásbiztosítás; átmeneti

szállások kiadása; ideiglenes szállásfoglalás; ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes szállások

biztosítása üdülési csereprogram-csomagok részeként; ideiglenes szállásszervezés; ideiglenes szállások foglalása

az interneten keresztül; időszakos szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási

szolgáltatások; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk

biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; jótékonysági szolgáltatások,

nevezetesen ideiglenes szállásadás; online információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban;

szakmai bemutatók, kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállás biztosítása klubok, csoportok

tagjainak; szállás biztosítása szállodákban és motelekben; szállásadási szolgáltatások üdülőkben,

üdülőkomplexumokban; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos irodai

szolgáltatások; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláscsere szolgáltatások

[időmegosztásos]; szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára; szállásfoglalási

szolgáltatások [időmegosztás]; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szálláshely biztosítás

találkozókhoz; szállásinformációk biztosítása az interneten; szálláskiadás nyaraláshoz; szálláskiadási ügynökségi

szolgáltatások [időmegosztás]; szállásrendelési szolgáltatások; szállásszervezés turisták számára; szállást és

reggelit biztosító szolgáltatások; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshelyek megszervezése;

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; személyzettel

ellátott lakóhelyek biztosítása [ideiglenes szállásadás]; telefonos hívóközpontok és segélyvonalak által biztosított

tanácsadás az ideiglenes szállások terén; turistatáborokkal, kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások

[szállásadás]; turista farmok által biztosított ideiglenes szállások; foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási

ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; helyfoglalás szállodákban; szállodai catering szolgáltatások;

szállodai elhelyezés értékelése; szállodai és motelszolgáltatások; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása;

szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodai férőhely foglalás; szállodai

foglalási szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai szobák lefoglalása

utazók számára; szállodai szolgáltatás; szállodai szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások;

étel és ital catering bankettekre; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; étel és ital catering
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koktélpartikra; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási

létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel és ital catering

szolgáltatások kiállítóhelyek számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; helyszínek biztosítása

rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes

iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása; rendezvénysátrak bérbeadása; rendezvénysátrak kölcsönzése; esküvői

fogadások szervezése [helyszínek]; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; kávézói szolgáltatások; ételek és

 italok felszolgálása internet kávézókban.

 ( 111 )  235.752

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 01237

 ( 220 )  2021.03.24.

 ( 732 )  Lendvai Barbara, Erdőkertes (HU)

  

( 546 )

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

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

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

 ( 111 )  235.753

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 01382

 ( 220 )  2021.03.31.

 ( 732 )  Ézsiás Attila, Törtel (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Kézi szerszámok; kéziszerszámok építéshez, javításhoz és karbantartáshoz; kézzel működtetett

kéziszerszámok és eszközök; háromvillás talajlazítók kertészkedéshez; kertészkések; kertészollók; kerti fűrészek,

gallyazófűrészek [kézi működtetésű]; kerti hengerek [kézi működtetésű]; kézi működtetésű permetezők kertészeti

használatra; kézi permetezők kerti használatra rovarirtó szerek permetezéséhez; kézzel működtetett földművelő

eszközök kertészkedéshez; kézzel működtetett kerti szerszámok; metszőollók, kerti ollók; permetezők kertészeti

használatra [kéziszerszámok]; permetezők [kézi működtetésű szerszámok] kertészeti használatra, gyomirtó szerek

 permetezéséhez; ültetőkanalak [kertészet]; vasvillák, kerti villák.

 ( 111 )  235.754

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 01383

 ( 220 )  2021.03.31.

 ( 732 )  Balogh János, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Bede Péter József, Nyíregyháza

 ( 541 )  RENOVA Kerítések. A szépség nem mulandó!

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

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

 ( 111 )  235.755

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01384
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 ( 220 )  2021.03.31.

 ( 732 )  Macher Péter, Székesfehérvár (HU)

 Sohajda Júlia, Diósd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Találmányok kiaknázásával kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; célzott marketing; hirdetési- és

reklám szolgáltatások; marketing szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése

harmadik fél számára; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; pénzügyi auditálás; kereskedelmi lobbizási

szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás és marketing tanulmányok;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalatok

menedzsmentjéhez; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; üzleti

 értékelések; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 36    Tőkealap kezelés; tőkebefektetési alapok kezelése; tőkebefektetési konzultáció; tőkebefektetés;

tőkebefektetés ingatlanba; tőkebefektetési szolgáltatások; tőkebefektetési tanácsadás; tőkebefektetéssel

kapcsolatos adminisztráció; tőkebiztosítás; tőkebiztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; tőkekezelés;

tőkemenedzsment; tőkésítési szolgáltatások; tőke növelése; tőke megteremtése; tőke biztosításához és

strukturálásához kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; kockázati tőke, befektetési tőke és fejlesztési tőke pénzügyi

menedzsmentje; kockázati tőke és kockázati tőke kezelési szolgáltatások; kockázati tőke és projekt beruházási

szolgáltatások; kockázati tőke finanszírozás; kockázati tőke kezelés; kockázati tőke megállapításával kapcsolatos

szolgáltatások; kockázati tőke rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos szolgáltatások; kockázati tőkealap

finanszírozási szolgáltatások induló és feltörekvő vállalatokhoz; kockázati tőkealap finanszírozási szolgáltatások

nonprofit szervezetek számára; kockázati tőkealap finanszírozási szolgáltatások kereskedelmi egységek számára;

kockázati tőkealap finanszírozási szolgáltatások kutatóintézmények számára; kockázati tőkealap finanszírozási

szolgáltatások egyetemek számára; kockázati tőkealap finanszírozási szolgáltatások befektetők számára;

kockázati tőkealap finanszírozási szolgáltatások vállalatok számára; kockázati tőkealap menedzsment; kockázati

tőkével kapcsolatos szolgáltatások; kockázatkezelési szaktanácsadás [pénzügyi]; magántőkealapok kezelése;

magánvagyon befektetési tervezés; magánvagyon kezelése; működőtőke rendelkezésre bocsátása;

partnerkockázat kezelés; pénz vagyonkezelése; pénzalap létrehozása; pénzügyek igazgatása; pénzügyek, pénzügyi

szolgáltatások; pénzügyi alapok kezelése, letétkezelés; pénzügyi befektetések; pénzügyi fedezet megteremtése;

pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi információs szolgáltatások, adatszolgáltatás és tanácsadás; pénzügyi

kockázatértékelési szolgáltatások; pénzügyi kockázatkezelés; pénzügyi menedzsment; pénzügyi menedzsment

szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások mások számára történő tőkebiztosításhoz;

pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tervezés és menedzsment; pénzügyi vagyonkezelés;

projektfinanszírozási szolgáltatások; saját tőke finanszírozása; szellemi tulajdonnal kapcsolatos értékelési

szolgáltatások; találmányok finanszírozása; új technológiák kifejlesztésének finanszírozása; üzleti vállalkozások

finanszírozása; a szellemi tulajdonvagyon pénzügyi értékelése; befektetési szolgáltatások; befektetési tőke

biztosítása; befektetők finanszírozása; bizalmi vagyonkezelés; cégek pénzügyeinek kezelése; cégérték-becslések

pénzügyi értékeléshez; crowdfunding [közösségi finanszírozás]; fejlesztési projektek finanszírozása; finanszírozás

létrehozása, megszervezése; finanszírozás nyújtása ingatlanfejlesztéshez; finanszírozási szolgáltatások;

finanszírozási szolgáltatások alaptőke biztosításához; finanszírozási szolgáltatások cégek szponzorálásához;

finanszírozási szolgáltatások vállalatok számára történő alaptőke biztosításhoz; finanszírozási és hitel

szolgáltatások; finanszírozások elősegítése és ügyintézése; források előteremtése pénzügyi célokra; fúziók,

összeolvadások finanszírozása; holdingvállalatok pénzügyi igazgatása; jótékony célokra szánt tőkeberuházás;

kereskedelem finanszírozási szolgáltatások; kereskedelmi finanszírozás; vagyonalap létrehozásával kapcsolatos
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szolgáltatások; vagyonelosztás; vagyonkezelés; vagyonkezelés és portfólió menedzsment; vagyonkezelés

harmadik felek megbízásából; vagyonkezelés, ingatlankezelés; vagyonkezeléssel, befektetéssel kapcsolatos

tanácsadás; vagyonkezeléssel járó adminisztráció; vagyonkezelési ügyintézés; vagyonkezelési szolgáltatások;

vagyonkezeléssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; vagyonkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások;

vagyonkezeléssel kapcsolatos pénzügyi tanácsadási szolgáltatások; vállalati finanszírozás; vállalati pénzalapok

kezelése; vállalati pénzügyek kezelése; vállalati vagyonkezelői szolgáltatások; vállalatok adásvételével

kapcsolatos finanszírozás; vállalatok finanszírozása; vállalatok pénzügyi igazgatása; vállalkozások

finanszírozásának ügyintézése; vállalkozásokhoz szükséges finanszírozás biztosításával kapcsolatos

szolgáltatások; vállalkozással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; zártkörű kibocsátásokkal és

 kockázatitőke-befektetésekkel kapcsolatos szolgáltatások.

 42    Információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs

technológiai tanácsadás; tudományos és technológiai kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban;

 tanácsadási szolgáltatások a tudományos kutatás területén; termékfejlesztési tanácsadás.

 ( 111 )  235.756

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01386

 ( 220 )  2021.03.31.

 ( 732 )  Macher Péter, Székesfehérvár (HU)

 Sohajda Júlia, Diósd (HU)

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

 ( 541 )  VESPUCCI PARTNERS CAPITAL

 ( 511 )  35    Célzott marketing; hirdetési- és reklám szolgáltatások; marketing szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; adminisztratív támogatás pályázati

felhívások megválaszolásához; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; pénzügyi

auditálás; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; üzleti konzultációs és

tanácsadási szolgáltatások; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás és

marketing tanulmányok; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; segítségnyújtás ipari vagy

kereskedelmi vállalatok menedzsmentjéhez; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és

működtetésében; üzleti értékelések; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; találmányok kiaknázásával

 kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások.

 36    Tőkealap kezelés; tőkebefektetési alapok kezelése; tőkebefektetés; tőkebefektetési konzultáció;

tőkebefektetési szolgáltatások; tőkebefektetési tanácsadás; tőkebefektetéssel kapcsolatos adminisztráció;

tőkebefektetés ingatlanba; tőkebiztosítás; tőkebiztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; tőkekezelés;

tőkemenedzsment; tőkésítési szolgáltatások; tőke növelése; tőke megteremtése; tőke biztosításához és

strukturálásához kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; kockázati tőke, befektetési tőke és fejlesztési tőke pénzügyi

menedzsmentje; kockázati tőke és kockázati tőke kezelési szolgáltatások; kockázati tőke és projekt beruházási

szolgáltatások; kockázati tőke finanszírozás; kockázati tőke kezelés; kockázati tőke megállapításával kapcsolatos

szolgáltatások; kockázati tőke rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos szolgáltatások; kockázati tőkealap

finanszírozási szolgáltatások induló és feltörekvő vállalatokhoz; kockázati tőkealap finanszírozási szolgáltatások

nonprofit szervezetek számára; kockázati tőkealap finanszírozási szolgáltatások kereskedelmi egységek számára;

kockázati tőkealap finanszírozási szolgáltatások kutatóintézmények számára; kockázati tőkealap finanszírozási

szolgáltatások egyetemek számára; kockázati tőkealap finanszírozási szolgáltatások befektetők számára;

kockázati tőkealap finanszírozási szolgáltatások vállalatok számára; kockázati tőkealap menedzsment; kockázati

tőkével kapcsolatos szolgáltatások; kockázatkezelési szaktanácsadás [pénzügyi]; magántőkealapok kezelése;

magánvagyon befektetési tervezés; magánvagyon kezelése; működőtőke rendelkezésre bocsátása;

partnerkockázat kezelés; pénz vagyonkezelése; pénzalap létrehozása; pénzügyek igazgatása; pénzügyek, pénzügyi
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szolgáltatások; pénzügyi alapok kezelése, letétkezelés; pénzügyi befektetések; pénzügyi fedezet megteremtése;

pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi információs szolgáltatások, adatszolgáltatás és tanácsadás; pénzügyi

kockázatértékelési szolgáltatások; pénzügyi kockázatkezelés; pénzügyi menedzsment; pénzügyi menedzsment

szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások mások számára történő tőkebiztosításhoz;

pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tervezés és menedzsment; pénzügyi vagyonkezelés;

projektfinanszírozási szolgáltatások; saját tőke finanszírozása; szellemi tulajdonnal kapcsolatos értékelési

szolgáltatások; találmányok finanszírozása; új technológiák kifejlesztésének finanszírozása; üzleti vállalkozások

finanszírozása; a szellemi tulajdonvagyon pénzügyi értékelése; befektetési szolgáltatások; befektetési tőke

biztosítása; befektetők finanszírozása; bizalmi vagyonkezelés; cégek pénzügyeinek kezelése; cégérték-becslések

pénzügyi értékeléshez; crowdfunding [közösségi finanszírozás]; fejlesztési projektek finanszírozása; finanszírozás

létrehozása, megszervezése; finanszírozás nyújtása ingatlanfejlesztéshez; finanszírozási szolgáltatások;

finanszírozási szolgáltatások alaptőke biztosításához; finanszírozási szolgáltatások cégek szponzorálásához;

finanszírozási szolgáltatások vállalatok számára történő alaptőke biztosításhoz; finanszírozási és hitel

szolgáltatások; finanszírozások elősegítése és ügyintézése; források előteremtése pénzügyi célokra; fúziók,

összeolvadások finanszírozása; holdingvállalatok pénzügyi igazgatása; jótékony célokra szánt tőkeberuházás;

kereskedelmi finanszírozás; kereskedelem finanszírozási szolgáltatások; vagyonalap létrehozásával kapcsolatos

szolgáltatások; vagyonelosztás; vagyonkezelés; vagyonkezelés és portfólió menedzsment; vagyonkezelés

harmadik felek megbízásából; vagyonkezelés, ingatlankezelés; vagyonkezeléssel, befektetéssel kapcsolatos

tanácsadás; vagyonkezeléssel járó adminisztráció; vagyonkezelési szolgáltatások; vagyonkezelési ügyintézés;

vagyonkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások; vagyonkezeléssel kapcsolatos pénzügyi tanácsadási szolgáltatások;

vagyonkezeléssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; vállalati finanszírozás; vállalati pénzalapok kezelése;

vállalati pénzügyek kezelése; vállalati vagyonkezelői szolgáltatások; vállalatok adásvételével kapcsolatos

finanszírozás; vállalatok finanszírozása; vállalatok pénzügyi igazgatása; vállalkozások finanszírozásának

ügyintézése; vállalkozásokhoz szükséges finanszírozás biztosításával kapcsolatos szolgáltatások; vállalkozással

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; zártkörű kibocsátásokkal és kockázatitőke-befektetésekkel kapcsolatos

 szolgáltatások.

 42    Információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs

technológiai tanácsadás; tudományos és technológiai kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban;

 tanácsadási szolgáltatások a tudományos kutatás területén; termékfejlesztési tanácsadás.

 ( 111 )  235.757

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01388

 ( 220 )  2021.03.31.

 ( 732 )  Urban Beer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gál András István Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  235.758

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 01562

 ( 220 )  2021.04.16.

 ( 732 )  Gyenge Katalin Terézia, Balatonkenese (HU)

 ( 740 )  Molnár András József, Lengyeltóti

 ( 541 )  FREESCUITS
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 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  235.759

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 01563

 ( 220 )  2021.04.16.

 ( 732 )  Pharma Projekt Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zoltán József, Budapest

 ( 541 )  Hunvitol

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők emberek és állatok

 számára.

 ( 111 )  235.760

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01564

 ( 220 )  2021.04.16.

 ( 732 )  Nemzetközi Befektetési Holding Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 )  Macropolis

 ( 511 )   36    Ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások.

 ( 111 )  235.761

 ( 151 )  2021.09.30.

 ( 210 )  M 21 01735

 ( 220 )  2021.04.28.

 ( 732 )  Szafi Products Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis István Zsolt, Budapest

 ( 541 )  Szafi Smart Reform Shop

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

 ( 111 )  235.762

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01742

 ( 220 )  2021.04.29.

 ( 732 )  Magic Burger Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  My Jet Now Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús és hústermékek; konyhakész hús; hamburgerek, húspogácsák; disznóhús; halból készített

élelmiszertermékek; baromfi; halételek; szendvicstöltelékként használt csirkehús darabok; roston sült hús;

csirkeburgerek; feldolgozott tojások; marinált tojások; savanyított tojás; sózott tojások; szárított tojás; sajtok;

savanyúságok; tejalapú desszertek; zöldségalapú húshelyettesítők; szójapogácsák; feldolgozott zöldségtermékek;

 tejpótlóként használt szójaalapú italok; növényi tejpótlók; szejtán [húspótló].

 30    Szendvicsek; húst tartalmazó szendvicsek; halat tartalmazó szendvicsek; csirkés szendvicsek; hot dogok
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[szendvicsek]; hamburger zsemle; fogyasztásra kész desszertek (sütemények); vegán sütemények; gabonafélékből

készült élelmiszerek; gyümölcsökből készült élelmiszerek; zöldségekből, gabonákból, gyümölcsökből készült

 szendvicsek; kávé.

 43    Éttermek [szolgáltatások]; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; elvitelre készített

 ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  235.763

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 19 02055

 ( 220 )  2019.06.28.

 ( 732 )  Scitec International S.á r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PharmaFirst Nutrition

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ásványi élelmiszerkiegészítők; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; gyógyszertartó dobozok, hordozható, feltöltve; kazein

étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők;

táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők,

tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők,

táplálékkiegészítők; kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők, táplálékkiegészítők; karnitint

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők, táplálékkiegészítők; vitaminokat tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők, táplálékkiegészítők; ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszerkiegészítők, táplálékkiegészítők; kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők,

táplálékkiegészítők; glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők, táplálékkiegészítők;

aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; sportolóknak szánt

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők; súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők;

étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula és tabletta formájában; testsúlykontrollhoz használt

táplálékkiegészítők, élelmiszerkiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában; izom- és

tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában;

aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; aminosavakat tartalmazó élelmiszerek; vitamin és

ásványi anyag kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők;

ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrendkiegészítők karnitinből;

karnitin alapú diétás élelmiszerek; glükózamin étrend-kiegészítők; kreatin étrend-kiegészítők; kreatin alapú

 étrend-kiegészítők és diétás élelmiszerek; kondroitin étrend-kiegészítők; proteincsipszek mint étrend-kiegészítők.

 29    Mogyoróvaj; halból készített élelmiszertermékek; leveskészítmények; levesek; fehérje alapú, állati eredetű

élelmiszerek, így proteintej; proteint tartalmazó tejalapú italok; kreatint tartalmazó tejalapú italok; karnitint

tartalmazó tejalapú italok; aminosavakat tartalmazó tejalapú italok; proteint tartalmazó, állati eredetű, feldolgozott

élelmiszerek; proteint tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kreatint tartalmazó, állati

eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; karnitint tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek;

vitaminokat tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; ásványi anyagokat tartalmazó, állati

eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kondroitint tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott

élelmiszerek; glükózamint tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; aminosavakat tartalmazó,

állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kondroitint tartalmazó állati eredetű, dúsított, feldolgozott

élelmiszerek; proteint tartalmazó, állati eredetű, feldolgozott élelmiszerek; kreatint tartalmazó, állati eredetű,

feldolgozott élelmiszerek; karnitint tartalmazó, állati eredetű, feldolgozott élelmiszerek; vitaminokat tartalmazó,

állati eredetű, feldolgozott élelmiszerek; ásványi anyagokat tartalmazó, állati eredetű, feldolgozott élelmiszerek;

kondroitint tartalmazó, állati eredetű, feldolgozott élelmiszerek; glükózamint tartalmazó, állati eredetű
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 feldolgozott élelmiszerek; aminosavakat tartalmazó, állati eredetű, feldolgozott élelmiszerek; tejturmix alapok.

 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,

mártások és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz]; fagylaltporok; kávé alapú italok; magas protein tartalmú, növényi

eredetű gabonaszeletek; palacsinták; pótkávé; pudingok; süteménypor; zab alapú ételek; proteinnel dúsított

csokoládészeletek; sportszelet; szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; szénhidrát alapú, növényi eredetű,

feldolgozott élelmiszer; glükóz étkezési használatra; tejturmix alapok (ízesítőszerek/aromák); proteint tartalmazó,

növényi eredetű, feldolgozott élelmiszerek; kondroitin alapú, növényi eredetű, feldolgozott élelmiszerek; proteint

tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kreatint tartalmazó, növényi eredetű dúsított,

feldolgozott élelmiszerek; karnitint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; vitaminokat

tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; ásványi anyagokat tartalmazó, növényi eredetű

dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kondroitint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek;

glükózamint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; aminosavakat tartalmazó, növényi

eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; proteint tartalmazó, növényi eredetű, feldolgozott élelmiszerek;

kreatint tartalmazó, növényi eredetű, feldolgozott élelmiszerek; karnitint tartalmazó, növényi eredetű, feldolgozott

élelmiszerek; vitaminokat tartalmazó, növényi eredetű, feldolgozott elelmiszerek; ásványi anyagokat tartalmazó,

növényi eredetű, feldolgozott élelmiszerek; kondroitint tartalmazó, növényi eredetű, feldolgozott élelmiszerek;

glükózamint tartalmazó, növényi eredetű, feldolgozott élelmiszerek; aminosavakat tartalmazó, növényi eredetű,

 feldolgozott élelmiszerek.

 32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; smoothie-k (gyümölcs- és zöldségitalok); tejsavó alapú italok;

proteint tartalmazó italok; kreatint tartalmazó italok; aminosavakat tartalmazó italok; karnitint tartalmazó italok;

vitamintartalmú italok; proteinnel dúsított sportitalok; fehérjealapú italok; energiaitalok; koffeintartalmú

 energiaitalok; azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás italok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékminták, áruminták terjesztése; ellátási

szolgáltatások külső felek részére (termékek és szolgáltatások beszerzése más szervezetek számára);

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás;

hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; honlapforgalom optimalizálása; import-export

ügynökségek; kereskedelmi információk és tanácsadás a vásárlók számára (vásárlói tanácsadó üzlet);

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőoptimalizálás; konzultáció személyzeti kérdésekben;

kommunikáció átírása (irodai funkciók); közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

marketing szolgáltatások; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; alvállalkozói

szolgáltatások (kereskedelmi támogatás); költségelemzés; pay per click (PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós

reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámterjesztés; reklámfilmek készítése; reklámozás; reklámszövegek

publikálása; reklámszövegek írása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzletviteli konzultációs

szolgáltatások; számlakivonatok összeállítása; számlázás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti információk; üzletvitel sportolók

számára; vásárlási megrendelések ügyintézése; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint

reklámozás a következőkkel kapcsolatosan: emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

tápértékkel rendelkező adalékanyagok és vitaminkészítmények, proteint tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők,

táplálékkiegészítők, karnitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők,
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vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, ásványi anyagokat

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, kondroitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők, sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrendkiegészítők, proteint

tartalmazó dúsított élelmiszerek, kreatint tartalmazó dúsított élelmiszerek, karnitint tartalmazó dúsított

élelmiszerek, vitaminokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, ásványi anyagokat tartalmazó dúsított élelmiszerek,

kondroitint tartalmazó dúsított élelmiszerek, glükózamint tartalmazó dúsított élelmiszerek, aminosavakat

tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők

por, kapszula és tabletta formájában, testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

étrendkiegészítők por, kapszula és tabletta formájában, izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában, proteinalapú étrendkiegészítők,

aminosavakból álló élelmiszer-kiegészítők, vitaminalapú kiegészítők, vitamin- és ásványianyag-alapú

kiegészítők, vitaminok és vitaminkészítmények, vitaminokat tartalmazó étrendkiegészítők, vitaminkészítmények

élelmiszer-kiegészítők formájában, ásványi étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, ásványi

élelmiszer-kiegészítők, karnitinalapú étrend-kiegészítők, glükózalapú étrend-kiegészítők, glükózamin alapú

étrend-kiegészítők, kondroitin készítmények, kondroitin alapú étrend-kiegészítők, kreatin alapú

étrend-kiegészítők, élelmiszerek, melyek proteint tartalmaznak, élelmiszerek, melyek kreatint tartalmaznak,

élelmiszerek, melyek karnitint tartalmaznak, élelmiszerek, melyek vitaminokat tartalmaznak, élelmiszerek,

melyek ásványi anyagokat tartalmaznak, élelmiszerek, melyek kondroitint tartalmaznak, élelmiszerek, melyek

glükózamint tartalmaznak, élelmiszerek, melyek aminosavakat tartalmaznak, protein alapú élelmiszerek, kreatin

alapú élelmiszerek, karnitin alapú élelmiszerek, vitamin alapú élelmiszerek, ásványianyag alapú élelmiszerek,

aminosav alapú élelmiszerek, glükózamin alapú élelmiszerek, kondroitin alapú élelmiszerek, proteint tartalmazó

dúsított élelmiszerek, kreatint tartalmazó dúsított élelmiszerek, karnitint tartalmazó dúsított élelmiszerek,

vitaminokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, ásványi anyagokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, kondroitint

tartalmazó dúsított élelmiszerek, glükózamint tartalmazó dúsított élelmiszerek, aminosavakat tartalmazó dúsított

élelmiszerek, tej és tejtermékek, tejsavó, proteines tej, szójalecitin étkezési célokra, lenmagolaj étkezési célokra,

proteinalapú élelmiszerek, proteint tartalmazó tejalapú italok, kreatint tartalmazó tejalapú italok, karnitint

tartalmazó tejalapú italok, aminosavakat tartalmazó tejalapú italok, proteincsipszek, szénhidrát alapú

élelmiszerek, italok melyek proteint tartalmaznak, italok melyek kreatint tartalmaznak, italok melyek

aminosavakat tartalmaznak, italok melyek karnitint tartalmaznak, vitaminokat tartalmazó italok, proteinnel

dúsított sportitalok, proteinalapú italok, energiaitalok, koffeint tartalmazó energiaitalok, azonnal fogyasztható

 alkoholmentes italtermékek, izotóniás italok, izotóniás alkoholmentes italok.

 ( 111 )  235.765

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 01208

 ( 220 )  2021.03.22.

 ( 732 )  Flexi Medical Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FLEXI-DENT

 ( 511 ) 9    Szoftverek; könyvelőszoftverek; mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez; mobil szoftverek; freeware

[ingyen használható szoftver]; beágyazott szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis

szoftverek; adatbányász szoftverek; adattároló programok; felülvizsgálat-ellenőrző platformok [szoftverek];

adatbázismotorok; adatbázis-szinkronizáló szoftverek; adatkezelő szoftverek; fájlszinkronizáló szoftverek;

képkezelő szoftverek; letölthető mobilalkalmazások adatok kezeléséhez; üzleti információszerző szoftverek;

számítógépes segédprogramok fájl kezeléshez; számítógépes szoftverek adattárolás automatizálásához;

számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek pénzügyi modellek
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 kidolgozásához; e-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek; fizetőszoftverek; tartalomkezelő szoftverek.

 35    Szoftverekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; szoftverekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások; szoftverekkel kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások.

 42    Szoftvertervezési szolgáltatások; szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftverkészítés, karbantartás és

adaptálás; szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek telepítése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek

tervezése és fejlesztése; számítógépszoftver tervezése, karbantartása és aktualizálása; számítógépes

szoftverprogramozási szolgáltatások; szoftveralkotás; szoftver- és adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és

karbantartása; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés; számítógépes szoftverek tervezése,

fejlesztése és programozása; számítógépes szoftver írás; számítógépes szoftverek bérbeadása és karbantartása;

számítógépes szoftverek fejlesztése számítógéppel támogatott tervezéshez/gyártáshoz [CAD/CAM];

számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, kölcsönzése és aktualizálása; számítógépes szoftver fejlesztése;

számítógépes programozással kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programozási szolgáltatás; számítógépes

programok készítése; számítógépes játékszoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes adatbázisok tervezése;

 számítógép-programozás és szoftvertervezés; programok fejlesztése.

 ( 111 )  235.766

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 01366

 ( 220 )  2021.03.30.

 ( 732 )  Pasta Fetish Project Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh, Bihary, B.Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  235.767

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 01367

 ( 220 )  2021.03.30.

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

 ( 300 )  POZ 127-2021 2021.01.18. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

 ( 541 )  Schwarz & Budil

 ( 511 )   30    Kávé; kávé alapú italok; pótkávé.

 ( 111 )  235.768

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 00699

 ( 220 )  2021.02.23.

 ( 732 )  eKraft Europe Elektromobilitás Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Csónakmotorok, hajómotorok; erőátviteli láncok, nem szárazföldi járművekhez.

 9    Akkumulátordobozok; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos elemek, akkumulátorok.

  12    Elektromos járművek.

  42    Energetikai vizsgálat; mérnöki munkák, szolgáltatások; számítógépes rendszerek tervezése.
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 ( 111 )  235.770

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 01352

 ( 220 )  2021.03.30.

 ( 732 )  Fazekas Norbert, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Irodai és oktatási segédanyagok; kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott anyagok oktatási célokra;

 nyomtatott oktatási anyagok; nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez; oktatási és képzési anyagok.

 35    Ingatlanmarketing; ingatlanmarketing elemzés; biztosítási szolgáltatások promóciója harmadik felek

nevében; biztosítási ügynököknek való közvetítéssel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások; online pénzügyi

szolgáltatás-összehasonlítások biztosítása; pénzügyi és biztosítási szolgáltatások reklámozása harmadik fél

nevében; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; üzleti információ biztosítása; pénzügyi auditálás;

pénzügyi befektetéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; pénzügyi átszervezéssel kapcsolatos üzleti tanácsadás;

pénzügyi marketing; pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; pénzügyi termékek

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; toborzási tanácsadás pénzügyi szolgáltatások

 területén.

 36    Bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi értékelése; biztosítások ingatlantulajdonosok számára; finanszírozás

nyújtása ingatlanfejlesztéshez; épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan

adminisztráció; ingatlan befektetések; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan

bérbeadási ügyintézés; ingatlan biztosítások; ingatlan értékbecslés; ingatlan értékelés; ingatlan- és vagyonkezelési

szolgáltatások; ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlanbefektetésekkel

kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; ingatlanberuházási tanácsadás; ingatlanbefektetéssel kapcsolatos

menedzsment szolgáltatások; ingatlanérték-becslés; ingatlanbiztosítási szolgáltatások; ingatlanfedezetre kötött

hitelmegállapodások ügyintézése; ingatlanfejlesztés finanszírozása; ingatlanfejlesztési projektek finanszírozása;

ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások; ingatlanirodák

[apartmanok]; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások;

ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanmenedzsment; ingatlannal

és telekkel kapcsolatos ingatlanügyi tájékoztatás; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos

szaktanácsadás; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlanok bérbeadása; ingatlanok

bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok bérbeadásával

kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanok értékbecslésével kapcsolatos

tájékoztatás; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanok kiválasztása és megvásárlása [mások

megbízásából]; ingatlanok listázási szolgáltatásai házbérléshez és lakásbérléshez; ingatlanokhoz kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos alkuszi

szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos számítógépesített információs szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos

pénzügyek kezelése; ingatlanokkal kapcsolatos biztosítási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos

információnyújtás; ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanprojektek finanszírozása;

ingatlanprojektek finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi jelentések elkészítése; ingatlanprojektek pénzügyi

menedzsmentje; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdonhoz

kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;

ingatlanügyletek; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanügynöki tevékenység;

ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlanvagyonnal kapcsolatos információnyújtás;

ingatlanvásárlással kapcsolatos segítségnyújtás; ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése;

ingóságok és ingatlanok pénzügyi értékelése; interneten keresztül történő ingatlanügyekkel kapcsolatos

tájékoztatás; ipari létesítményekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; irodai helyiségekkel kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; irodák [ingatlanok] bérbeadása; jelzáloggal, ingatlanteherrel kapcsolatos

pénzügyi szolgáltatások; kereskedelmi ingatlan kezelés; kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó ügynökségek
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szolgáltatásai; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; lakóingatlanokkal

kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; lakossági ingatlanbefektetési tanácsadás; pénzügyi ingatlantervezés;

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

tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal

kapcsolatban; biztosítás; biztosítási árajánlatok nyújtása; biztosítási díjajánlatok nyújtása; biztosítási díjak

finanszírozásának ügyintézése; biztosítási díjak kiszámítása; biztosítási díjak kiszámításával kapcsolatos

tájékoztatás; biztosítási díjakkal kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi információk

nyújtása és konzultációs szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás;

biztosítási igények felmérése és feldolgozása; biztosítási igények ügyintézése; biztosítási igényfelmérés;

biztosítási információ és szaktanácsadás; biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási irodák, ügynökségek;

biztosítási kockázatkezelés; biztosítási konzultáció és információk; biztosítási közvetítő szolgáltatás; biztosítási

portfóliók adminisztrálása; biztosítási statisztikai szolgáltatások; adatok pénzügyi elemzése; befektetésekkel

kapcsolatos pénzügyi elemzések; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; befektetési és pénzügyi

szaktanácsadási szolgáltatások; befektetéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; befektetéssel kapcsolatos

pénzügyi menedzsment; biztosításokkal kapcsolatos pénzügyi felmérések; biztosítással kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; egyéni pénzügyi információs szolgáltatások; építési projektek pénzügyi menedzsmentje; független

 pénzügyi tervezési tanácsadás.

 37    Ingatlanfelújítás; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése];

ingatlanok karbantartása; ingatlantulajdon renoválásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; ipari ingatlanok

építése; kereskedelmi ingatlanok építése; lakások napelemes áramellátó rendszereinek üzembe helyezése;

 napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez.

 41    Ingatlankezeléssel kapcsolatos képzés; ingatlankezeléssel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások;

biztosítással kapcsolatos oktatási tanfolyamok; kiállítások szervezése oktatási célokra; létesítmények biztosítása

oktatási célokra; létesítmények biztosítása oktatáshoz; levelező oktatás, távoktatás; oktatás biztosítása; oktatás és

tanítás; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok

kiadása; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási

 előadások szervezése; oktatási és tanítási szolgáltatások.

 ( 111 )  235.771

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 00827

 ( 220 )  2021.03.03.

 ( 732 ) Martonvásári Bázismag Vetőmagszaporító, Termeltető és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Martonvásár (HU)

 ( 740 )  Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MARTON GENETICS

 ( 511 )  1    Vetőmag gének mezőgazdasági termeléshez.

 31    Csírák növénytani célokra; magvak; palánták; szemes gabona, feldolgozatlan; kukorica; búza; növények;

 magvak [gabona].

 ( 111 )  235.772

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 00830

 ( 220 )  2021.03.03.

 ( 732 ) Martonvásári Bázismag Vetőmagszaporító, Termeltető és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Martonvásár (HU)

 ( 740 )  Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  1    Vetőmag gének mezőgazdasági termeléshez.

 31    Csírák növénytani célokra; magvak; palánták; szemes gabona, feldolgozatlan; búza; kukorica; növények;

 magvak [gabona].

 ( 111 )  235.773

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 01155

 ( 220 )  2021.03.17.

 ( 732 )  CÉGMEGOLDÁS Tanácsadó Kft., Tápszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Szalai Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Átmeneti üzletmenedzsment; célzott marketing; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési

szolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba

való szerkesztése és rendezése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

karbantartása; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; titkársági szolgáltatások; üzleti titkársági

szolgáltatások; vállalati irodai titkársági szolgáltatások; kezdő vállalati titkársági szolgáltatások biztosítása

cégalapításkor; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati

 kommunikációs szolgáltatások.

 ( 111 )  235.775

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 00380

 ( 220 )  2021.02.03.

 ( 732 )  Naturtex Gyapjú és Tollfeldolgozó Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Bródy János, Szeged

  ( 546 )

 ( 511 )   22    Párnázó anyagok, toll, pehely, gyapjú.

 24    Ágyneműk, tollal és pehellyel töltött paplanok és párnák; gyapjúval töltött takarók és párnák; műszállal

 töltött takarók és párnák, paplan és párnahuzatok, tollal, pehellyel és műszállal töltött hálózsákok.

  25    Ruházati cikkek, tollal, pehellyel és műszállal töltött felsőruházati termékek.

 ( 111 )  235.811

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 00225

 ( 220 )  2021.01.22.

 ( 732 )  Csorba Noémi, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Falusi Kosár
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 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 olajok és zsírok.

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

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

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

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  235.819

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 02174

 ( 220 )  2021.05.31.

 ( 732 )  Bodor Ferenc, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Dr. Tatár Jeromos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Bodor Major

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási,

 kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  235.821

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 20 03720

 ( 220 )  2020.12.04.

 ( 732 )  Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők kutyák és macskák számára.

 ( 111 )  235.823

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 00769

 ( 220 )  2021.02.26.

 ( 732 )  Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Péter Ügyvédi Iroda, Pécs
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( 546 )

 ( 511 )  9    Védőálarcok/-maszkok; szennyeződés elleni légzésvédő maszkok, álarcok.

 16    Nyomtatott anyagok oktatási célokra; kézikönyvek oktatási célokra; irodai és oktatási segédanyagok;

nyomtatott oktatási anyagok; nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez; oktatási és képzési anyagok;

oktatási felszerelések; oktatási kézikönyvek; oktató anyagok [kézikönyvek]; oktató jellegű kiadványok; tanítási és

oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; zenei oktatókönyvek; ajándék táskák, szatyrok papírból;

ajándékcsomagolók; ajándékdobozok; színházi folyóiratok; 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; nyomtatott reklámanyagok; ajándékzacskók.

 25    Ruházati cikkek színházi használatra; színházi jelmezek; férfi, női és gyermek ruházat; ruházati cikkek,

 cipők, fejfedők.

  36    Oktatási ösztöndíjak nyújtása; főiskolai ösztöndíjak nyújtása; ösztöndíjak biztosítása művészeti kutatáshoz.

 41    Akadémiai oktatási szolgáltatások művészettörténet tanításához; akadémiai oktatási szolgáltatások

színjátszás tanításához [színművészet]; akadémiák [oktatás]; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos

szolgáltatások oktatási célokra; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; diákok oktatási

tevékenységekben való részvételének megszervezése; egyetemi oktatási szolgáltatások; egyetemi vagy főiskolai

oktatás; előadó-művészeti oktatás; felnőttoktatási intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások; felsőoktatási

intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások; fényképészeti oktatás; fényképészeti eszközök használatához

kapcsolódó oktatás; fényképelőhívásssal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; fényképészettel, fényképezéssel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; fényképnyomtatással kapcsolatos oktatási szolgáltatások; festéssel,

festészettel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; filmgyártás oktatási célokra; filozófiai oktatás; hangképzéssel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; informatikai oktatás; iskolai szolgáltatások [oktatás]; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzés és oktatás; képzés, tanítás és

oktatás biztosítása; képzőművészeti oktatás; levelező oktatás, távoktatás; minőségi szolgáltatásokkal kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; művészeti oktatás levelező

tanfolyamokon keresztül; oktatás biztosítása; oktatás biztosítása adatfeldolgozással kapcsolatban; oktatás és

képzés a zene és szórakoztatás terén; oktatás és tanítás; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása;

oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatási

anyagok kiadása; oktatási bizonyítványok odaítélése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási

célú előadások tervezése; oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú

filmbemutatók; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú

kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállítások szervezése és

lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák

tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási célú nyomtatványok kiadása;

oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú szemináriumok tervezése;

oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemléltetés nyújtása; oktatási célú tanfolyamok

lebonyolítása; oktatási célú tévéműsorok készítése; oktatási díjak kiosztása; oktatási előadások szervezése;

oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási szolgáltatások kommunikációs készségekkel kapcsolatban; oktatási

szolgáltatások nyújtása; oktatási szolgáltatások zenés televízióműsorok formájában; oktatási, szórakoztatási és

sportszolgáltatások; oktatási szövegek kiadása; oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktatási tananyagok kiadása;

oktatási tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; oktatási

tárgyú információk; oktatási tárgyú információk biztosítása; oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz;

oktatási útmutatás; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatáskutatás; oktatások szervezése

és lebonyolítása; oktatással kapcsolatos akadémiai szolgáltatások; oktatással kapcsolatos konferenciák

szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése;

oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
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online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; összejövetelek szervezése az oktatás területén;

versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; vizsgaszervezés [oktatási]; egyetemi

szolgáltatások; oktatási szolgáltatások egyetemi szintű tanfolyamok, kurzusok formájában; színművészeti oktatási

szolgáltatások; élő zenés színházi előadások; színházi előadások rendezése; színházi előadások szervezése;

színházi előadások vezetése; színházi produkciók; színházi produkciós szolgáltatások; színházi szolgáltatások;

színházi szórakoztatás; filmgyártás; filmgyártási szolgáltatások; felnőttképzés; felnőttoktatás; felnőttoktatási

szolgáltatások; nappali iskolai tanfolyamok szervezése és lebonyolítása felnőttek számára; előadó-művészeti

színházi létesítmények biztosítása; előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások; előadóművészek

művészeti vezetése; előadóművészek művészi vezetése; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészeti

fesztiválok lebonyolítása; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; közösségi sport- és

kulturális események szervezése; közösségi kulturális rendezvények szervezése; szakoktatás, szakmai képzés;

szakmai képzés, betanítás; szakmai felkészítő képzések biztosítása fiatalok számára; színjátszással kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; tánccal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tanfolyamok szervezése oktatási

intézményekben; színházi előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; televíziós, rádiós műsorok és filmek

 készítése; tudományos tanfolyamok; tudományos tanfolyamok lebonyolítása.

 42    Kutatás a közösségi média területén; tudományos kutatás; tudományos kutatás és elemzés; tudományos

 kutatás és fejlesztés; tudományos kutatáshoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  235.824

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 00438

 ( 220 )  2021.02.06.

 ( 732 )  Golden-Pack Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Erkel András, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

 ( 111 )  235.825

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 00037

 ( 220 )  2021.01.06.

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

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

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

 41    Oktatás biztosítása fogyatékkal élők számára; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott

oktatási szolgáltatások; táboroztatás; kiadványok megjelentetése; vallásoktatás; audio-, video- és multimédiás

 termékek gyártása, fényképezés; mentorálás; szakmai képzés; nevelés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

 43    Ideiglenes szállásadás; vendéglátás; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen ideiglenes szállásadás;

szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; személyzettel ellátott lakóhelyek biztosítása [ideiglenes

 szállásadás]; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás].

 ( 111 )  235.826

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 00063
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 ( 220 )  2021.01.10.

 ( 732 )  DynamO Pricing Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; ár összehasonlító szolgáltatások;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; kereskedelmi és

üzleti árak és statisztikai információk összeállítása és szolgáltatása; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása;

kereskedelmi információs ügynökségek [üzleti információk biztosítása, marketing adatok biztosítása, demográfiai

adatok biztosítása]; kereskedelmi, üzleti információk szolgáltatása; kereskedelmi üzleti információk szolgáltatása

számítógépes adatbázisok segítségével; online üzleti és kereskedelmi információk szolgáltatása; számítógépes

üzleti információk szolgáltatása; számítógépesített üzleti információk visszakeresése; számítógéppel támogatott

üzleti információk; üzleti információk biztosítása; üzleti információk elemzése; üzleti információk gyűjtése;

üzleti információk nyújtása az interneten, kábelhálózaton vagy más adatátviteli formán keresztül; üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti információk összeállítása; üzleti információk összegyűjtése;

üzleti információk szolgáltatása; üzleti statisztikai információk szolgáltatása; üzleti statisztikai információk

kidolgozása, szerkesztése; üzleti statisztikai információk összeállítása; üzleti statisztikák és kereskedelmi

 információk összeállítása; üzleti ügyekkel kapcsolatos információk.

  42    Számítógépesített üzleti információk tárolása.

 ( 111 )  235.831

 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 20 03155

 ( 220 )  2020.10.20.

 ( 732 )  Perla Blanca Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek, valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  235.838

 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 20 02080

 ( 220 )  2020.07.20.

 ( 732 )  Barna Zoltánné, Abony (HU)

 ( 740 )  Dr. Bertók László, Cegléd

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és

 egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök.

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

 vagy állatok részére.

 ( 111 )  235.839

 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 20 03480

 ( 220 )  2020.11.16.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 19. szám, 2021.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2730



 ( 732 )  Bárdos Zsuzsanna, Gyöngyös (HU)

 ( 541 )  Ökogaléria

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

 ( 111 )  235.840

 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 20 03808

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  ( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  235.841

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 20 03274

 ( 220 )  2020.11.02.

 ( 732 )  Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; tanítási és oktatási anyagok.

  28    Testnevelési és sportcikkek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 45    Sportolás népszerűsítése; résztvevők statisztikájának elkészítése, tagjainak támogatása és érdekeinek

 védelme.

 ( 111 )  235.842

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01031

 ( 220 )  2021.03.06.

 ( 732 )  Tommy-Invest Elektronikai Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Vasmagok; mágneses adattörlő; elektromágneses tekercsek; ballasztok, előtétek elektromos világítási

szerelvényekhez; chipkártya leolvasók; elektromos áramkör alkatrészek; elektromos áramkörök és áramköri

táblák; elektromos csatlakozóegységek; elektromos ellenállás tekercsek; elektromos elosztótáblák; elektromos

induktorok; elektromos tekercsek; elektromos vezérlődobozok, -szekrények; elektromos vezérlőpanelek;

elektromos vezetők; elektromos vezetők, vezetékek; elektronikai alkatrészek integrált áramköri kártyákhoz;

elektronikus alkatrészek; elektronikus ballasztok kisülőlámpák működtetéséhez; elektronikus csatlakozók;

elektronikus érintésérzékeny kapcsolók; elektronikus félvezetők; elektronikus fénycső előtét [elektromos

fényforrásokhoz]; elektronikus induktorok; elektronikus interfészek mozgásszimulációs platformokhoz;

elektronikus jelvevők; elektronikus kártyaolvasók; elektronikus memóriaegységek; elektronikus navigációs

rendszerek; elektronikus szelepek [termionikus]; elektronikus tekercsek; elektrotechnikai alkatrészek;
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ellenállások; ellenállások, elektromos; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztódobozok

[elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; előtétek halogén lámpákhoz; előtétek halogén világításhoz;

eltérítő tekercsek; eltérítőtekercsek; érintés-kapcsolók; érintésérzékeny vezérlőpanelek; érintkező biztosítékok

(elektromos -); érintőképernyők [elektronikus]; érintőpadok [elektromos]; érintőpadok [elektronikus];

érintőpanelek; érzékelőkapcsolók; falilámpa szerelvények [kapcsolók]; fáziskapcsolók kommunikációs

berendezésekhez; fázisváltók; félvezető alkotóelemek; félvezető berendezések; félvezető lapkák; félvezetők;

fénycső előtétek; fénydiódák; fényerő-szabályozók, elektromos; fényerőszabályzós kapcsolók; fényérzékeny

csövek; fényérzékeny félvezetők; fényérzékeny relék; fénykibocsátó diódák [LED]; fénymodulátorok;

fénymodulátorok, fényszabályozók; fénytompítók; fényvezető izzószálak; feszültségkorlátozók; feszültségosztók;

figyelmeztető lámpák műszerfalra; flash kártya adapterek; flash kártya olvasók; flash memóriakártyák; főelosztó

panelek [elektromos]; fojtótekercsek elektromos készülékekhez; főkapcsolók, üzemi kapcsolók; földcsatlakozók;

földelőkábelek; fotocellák; fotoellenállások; frekvencia indikátorok, frekvenciajelzők; frekvenciaátalakítók

aktuátorokhoz; frekvenciaváltók; gépekben használt elektronikus alkatrészek; grafit elektródák;

gyújtó-/indítókészülékek elektromos világításokhoz; hajlékony hüvelyek, köpenyek elektromos vezetékekhez;

háztartási kapcsolók [elektromos]; hőmérséklet-kompenzált kristályoszcillátororok; hőmérséklet-szabályozó

berendezések [elektromos kapcsolók] gépekhez; hőmérséklet-szabályozó berendezések [elektromos kapcsolók];

hőmérséklet-szabályozó berendezések [elektromos kapcsolók] járművekhez; hőmérsékletkapcsolók;

horogkapcsolók; hullámvezetők nagy teljesítményű sugárvezetéshez; hűtőbordák; hűtők elektronikai

alkatrészekhez; időmérős elektromos csatlakozó aljzatok; illesztések, elágazások [elektromos]; indukciós

[induktív] jeladók; indukciós tekercsek; induktív ellenállások; induktív kondenzátor szűrők; induktorok,

áramfejlesztők; ingotok [öntecsek] mint félvezetők gyártására előkészített szubsztrátok, anyagok; integrált

áramköri kártya olvasók; integrált áramkörök gyártásához használt elektronikus chipek; integrált elektronikus

biztonsági rendszerek szárazföldi járművekhez; integrált elektronikus rendszerek autókhoz a veszélyek és

ütközések elkerülésére; integrált elektronikus vezetőtámogató rendszerek szárazföldi járművekhez; inverter

vezérlők; ionmérő csövek; jack csatlakozók; jármű-légzsák deaktiváló kapcsolók; járművek biztosítékai;

játékgépek elektronikus alkotóelemei; jelblokkolók, jelszűrők; jelismétlők rádió- és televízióállomásokhoz;

jelölők elektromos vezetőkhöz; kábel tunerek; kábeladapterek; kábelek és vezetékek; kábelfordítók elektromos

adapterek formájában; kábelfordítók [kábeladapterek] mobiltelefonokhoz; kábelfordítók [kábeladapterek];

kábeltok összekötők [elektromos]; kapacitás szekrények, dobozok; kapcsolódobozok [elektromosság];

kapcsolódobozok elektromos vezetőkhöz; kapcsolódobozok [elektromos]; kapcsolók, elektromos;

kapcsolópanelek [elektromos]; kapcsolópontok [elektromos]; kapcsolótáblák [elektromos]; kapcsolóval ellátott

elektromos áramkörök; kártyaolvasó készülékek, berendezések; kártyaolvasók; kártyaolvasók hitelkártyákhoz;

katódok; katódsugárcsövek; képcsövek; kerámia biztosítékok; kerámia kondenzátorok; kerámia rezonátorok;

keringetők [elektromos vagy elektronikus összetevők]; készülékházak elektromos berendezésekhez,

készülékekhez; kétrétegű kondenzátorok; kiegyenlítő ellenállások; kisülési csövek, [elektromos -], nem világítási

célra; koaxiális adapterek; koaxiális csatlakozók; koaxiális csillapítók, feszültségosztók; koaxiális

kábelcsatlakozók; koaxiális kapcsolók; kondenzátorok [elektronika]; konnektor adapterek; konnektor adapterek

utazáshoz; konnektorba dugható adapterek; közelítéskapcsolók; kristályoszcillátorok; krokodilcsipeszek

[elektromos csatlakozók]; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED]; kvantumpontok [félvezető kristályos

anyagok]; kvarckristály-oszcillátorok; LED-es meghajtók; lejátszók optikai lemezekhez; léptető relék;

mágnescsík leolvasók; mágneses szálak; mágneskapcsolók; maradékáram készülékek; mechanikus érintkező

kapcsolók; megszakító modulok; memória modulok; memóriabővítő kártyák; memóriaeszközök;

memóriaeszközök, -készülékek; memóriák adatfeldolgozó berendezésekhez; memóriakártyák; memóriás

tárolóeszközök; mérlegcella digitalizálók; menetes elektromos kábelcsatlakozók; mikroelektronikai alkatrészek;

mikrohullámú csatlakozók; mobil nagyfelbontású csatlakozókábelek (MHL); műszerpanelek, műszerfalak

[elektromos]; nagyfeszültségű csatlakozók gyújtógyertyákhoz; nagyfrekvenciás tekercsek; nagyteljesítményű

fénykibocsátó lézerdiódák; napelem lapkák; nyomás-áram átalakítók; nyomáskapcsolók; nyomtatott áramköröket

tartalmazó kerámia ostyák, lapkák; optikai lemezmeghajtók; panel csatlakozók [elektromos]; páratartalom
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kapcsolók; planáris triódák; polimer fénykibocsátó diódák [PLED]; radarcsatlakozók; rádió és tv átjátszó

állomások; reduktorok [elektromosság]; reed kapcsolók; relé foglalatok; reosztátok; réz balun csatlakozó

tekercsek; rezonátorok; röntgencsövek, nem orvosi célokra; sorkapocs csatlakozók; statikus gerjesztők; strukturált

félvezető lapkák; szabályzómodulok [elektromos]; szerelőállványok [elektromos]; szerves fénykibocsátó diódák

[OLED]; szigetelt elektromos csatlakozók; szilícium lapkák; szilíciumvezérlésű egyenirányítók; tartók elektromos

tekercsekhez; teljesítmény modulok; teljesítményszakaszolók; terminál blokkok [elektromos csatlakozók];

terminál szabályozók [elektromos]; termisztor szondák; termisztorok; tetródák; tirátronok; tirisztorok;

többfunkciós érintőgombok; tranziens fojtótekercsek; tranzisztor-foglalatok; tranzisztorok; tranzisztorok

[elektronikus]; trimmer kondenzátorok; túlfeszültség-védő diódák; túlfeszültségvédő elosztók; túlfeszültségvédő

relék; túlterhelés-relék; triódák; USB adapterek; váltóáram-adapterek fogyasztói videojáték-berendezésekhez;

váltóáramú adapterek; változtatható ellenállások; változtatható kondenzátorok; varisztorok; vázkapcsolók

[elektromos]; vázkapcsolók [elektronikus]; végálláskapcsolók; veszélyre figyelmeztető integrált elektronikus

rendszerek autókhoz; vevőcsövek; vezérlőmodulok (elektromos vagy elektronikus -); vezérlőpanelek

[elektromosság]; vezeték gyorscsatlakozók [elektromos]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság];

vezetőrudak; világításszabályozók; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; villamos/elektromos

ellenállások; villamos/elektromos kapcsolók; villamos/elektromos kondenzátorok; villamos ellenállások; villamos

érintkezők; villamos kapcsolódobozok; villamos kondenzátorok; villanyborotva csatlakozóaljzatok;

villanykapcsolók; vonalmeghajtók; zener-diódák; zónalemezes antennák; adapterek [elektromosság];

akkumulátortöltő, elemtöltő kábelek; áram-egyenirányítók; áram-feszültség átalakítók; áram kondicionálók;

áramátalakítók; áramátalakítók, transzformátorok; áramelosztók; áramhatárolók; áramkapcsolók [elektromos];

áramköri megszakítók; áramkorlátozó reaktorok; árammegszakítók; áramosztók [elektromos]; áramszabályzó

berendezések; áramtranszformátorok [elektromos]; átalakítók; automatikus időkapcsolók; autotranszformátorok,

takarékkapcsolású transzformátorok; egyenáram/váltóáramú inverterek; egyenáramú átalakítók; egyenirányító

csövek; egyenirányító modulok; egyenirányítók; elektromos áram akkumulálására és elosztására szolgáló

készülékek és műszerek; elektromos áram akkumulálására szolgáló készülékek és műszerek; elektromos áram

átalakítására szolgáló berendezések és készülékek; elektromos áram egyenirányítók; elektromos áram

elosztásának szabályozására szolgáló készülékek és műszerek; elektromos áram elosztásának átalakítására

szolgáló készülékek és műszerek; elektromos áram elosztásának ellenőrzésére szolgáló készülékek és műszerek;

elektromos áram felhasználásának átalakítására szolgáló készülékek és műszerek; elektromos áram

felhasználásának szabályozására szolgáló készülékek és műszerek; elektromos áram felhasználásának

ellenőrzésére szolgáló készülékek és műszerek; elektromos áram kapcsolására szolgáló berendezések és

készülékek; elektromos áram vezetésére szolgáló berendezések és készülékek; elektromos áramkör kapcsolók,

megszakítók; elektromos áramelosztó, kapcsoló berendezések; elektromos áramkör megszakítók; elektromos

áramszabályozó készülékek; elektromos átalakítók; elektromos egyenirányítók; elektromos elosztók; elektromos

feszültségátalakítók; elektromos feszültségcsökkentő transzformátorok; elektromos feszültségnövelők,

teljesítményfokozók; elektromos feszültségszabályozók; elektromos frekvencia átalakítók; elektromos

hálózatfigyelő berendezések; elektromos hálózati adapterek; elektromos hálózati transzformátorok; elektromos

kapcsolóberendezések; elektromos kapcsolódobozok; elektromos konverterek; elektromos megszakítók

[kapcsolók]; elektromos tápegységek; elektromos teljesítményszabályozó berendezések; elektromos

teljesítményszabályozók; elektromos töltésvezérlők; elektromos transzformátorok; elektromos transzformátorok

játékvonatokhoz; elektromosáram-elosztás átkapcsolására szolgáló készülékek és műszerek; elektronikus

áramszabályozók; elektronikus előtétek (ballasztok) világítási célokra; frekvenciastabilizátorok; gépjárművekben

használt audioberendezéshez csatlakoztatott áramforrások; határolók, limiterek [elektromosság]; hegesztő

transzformátorok; hibaáram megszakítók; hibafeszültség megszakítók; időkapcsolók; impedancia

transzformátorok; indukciós feszültségregulátorok; indukciós feszültségszabályzók; inverterek, áramátalakítók

[elektromosság]; inverterek energiaellátáshoz; kapacitív feszültségátalakítók; készülékek statikus elektromosság

ellenőrzéséhez; készülékek és műszerek az elektromos áram vezérlésére; kapcsolóüzemű tápegységek;

kisfeszültségű tápegységek; kommutátorok; komparátorok; kültéri teljesítményrelék; leágazási csatlakozók;
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leágazási kapcsolók; manuális egyenirányítók; miniatűr megszakítók; nagyfeszültségű kapcsolók;

nagyfeszültségű reaktorok; nagyfeszültségű sokszorozók; nagyfeszültségű tápegységek; nagyfeszültségű

transzformátorok; nagyfrekvenciás átalakítók; nagyfrekvenciás kapcsolóüzemű tápegységek; piezoelektromos

kapcsolók; relék, elektromos; söntölő fojtótekercsek; statikus feszültség szabályozók; statikus

teljesítmény-átalakítók; statikus VAR (volt-amper-reaktív) kompenzátor; száraz transzformátorok; szelén

túlfeszültség-védők; színpadvilágítás-szabályozók; szünetmentes áramforrások; tápadapterek járművek

szivargyújtójával való használatra; tápegységek [transzformátorok]; teljesítmény relék; teljesítményegységek

[transzformátorok]; teljesítményerősítők; teljesítményszabályozó berendezések; teljesítményvezérlő berendezések

[elektromos]; teljesítményvezérlők; transzformátorok, áramátalakítók; túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség

levezetők; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; túlfeszültségmérők, túlfeszültség levezetők; váltakozó

áram/egyenáram inverterek; váltóáram-adapterek kézi elektronikus játékkészülékekhez; váltóáramú generátorok

egyenirányítói; vezérlőpanelek felvonókhoz; villámhárító berendezések; villamos/elektromos transzformátorok;

 villamosenergia-elosztó gépek; zavarszűrő készülékek [villamosság].

 ( 111 )  235.843

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01369

 ( 220 )  2021.03.30.

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

 ( 300 )  POZ 129-2021 2021.01.18. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé; kávé alapú italok; pótkávé.

 ( 111 )  235.844

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 00697

 ( 220 )  2021.02.23.

 ( 732 )  ottobike Co., Ltd., New Taipei City (TW)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   12    Motorkerékpárok (nem mozgássérültek részére).

 ( 111 )  235.845

 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 21 00213

 ( 220 )  2021.01.21.

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

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

  

( 546 )

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

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek;
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jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,

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

 támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások.

 ( 111 )  235.846

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01543

 ( 220 )  2021.04.15.

 ( 732 )  RAMIRIS EUROPE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kapás Lilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 nem textilből.

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

 ( 111 )  235.847

 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 21 01534

 ( 220 )  2021.04.15.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  235.848

 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 21 01535

 ( 220 )  2021.04.15.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok; kötszeranyagok; ide nem értve

gyógyszerkészítményeket gombás fertőzések és betegségek kezelésére, gombaellenes gyógyszereket,

 gombaellenes készítményeket.

 ( 111 )  235.849

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01545

 ( 220 )  2021.04.15.

 ( 732 )  Agrovena Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Jegesy Ügyvédi Iroda, Kaposvár

 ( 541 )  SULFAGRO Ca kalcium és kén tartalmú EK műtrágya

 ( 511 )  1    Talajjavító adalékok [trágyázás].
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 ( 111 )  235.850

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01361

 ( 220 )  2021.03.30.

 ( 732 )  Szőke-Kovács Róza 67%, Budapest (HU)

 Nagy Márton Gábor 33%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovátsits László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Crepe [francia palacsinta]; crumpet [angol élesztős palacsinta]; fagyasztott palacsinták; instant

palacsintapor; kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); kimcshi-palacsinta [kimchijeon];

mungóbab-palacsinta [bindaetteok]; okonomiyaki [japán ízesített palacsinta]; palacsinták; palacsintapor;

palacsintaszirup; palacsintatészta; pikelet [ausztrál palacsinta]; sós palacsinták; sós palacsintakeverékek;

tésztakeverékek okonomiyaki [japán stílusú fűszeres palacsinták] készítéséhez; zöldhagymás palacsinta [pajeon];

chalupas [besütött tortillák hússal és babkásával töltve]; tortilla; tortilla chips; tortilla kagylók; tortilla

 rágcsálnivalók.

 ( 111 )  235.851

 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 21 01193

 ( 220 )  2021.03.19.

 ( 732 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Angéla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok; alkoholos italok (sörök kivételével).

 35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból.

  43    Bárszolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 111 )  235.852

 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 21 01202

 ( 220 )  2021.03.21.

 ( 732 )  Cukovy Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mártai Andrea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők.
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  24    Textíliák és pótanyagaik.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  235.853

 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 21 01037

 ( 220 )  2021.03.08.

 ( 732 )  Ökrös Imre, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Taxi szolgáltatások; taxifuvar/taxival végzett szállítás; taxifoglalási szolgáltatások nyújtása

mobilalkalmazásokon keresztül; utasok szállítása autóval; utazás és utasok szállítása; utazások szervezése és

 lebonyolítása.

 ( 111 )  235.854

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01036

 ( 220 )  2021.03.07.

 ( 732 )  ARPASOLUTIONS Informatikai Kft., Győr (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatkezelő szoftverek; applikációs szoftver; dokumentumautomatizálási szoftverek; számítógépes

szoftverek; számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek gyógyászati

területhez kapcsolódóan; számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez; számítógépes szoftverek

üzleti célokra; szoftverek; szoftverek digitális képek feldolgozásához; szoftverek okosszerződésekhez;

 ügyfélkapcsolat-kezelő [crm] szoftverek; üzleti szoftverek; webalkalmazás-szoftverek.

 42    Alkalmazási szoftverek bérbeadása, kölcsönzése; nem letölthető, online szoftverek biztosítása; online nem

letölthető szoftverek biztosítása adatbázis-kezeléshez; számítógépes szoftver fejlesztése és frissítése;

számítógépes szoftver frissítése és bővítése; számítógépes szoftver integráció; számítógépes szoftverek tervezése,

fejlesztése és programozása; szoftver készítés; szoftver mint szolgáltatás [saas]; szoftverek tervezése és

fejlesztése; szoftverfejlesztési szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz; orvosi technológiákkal használatos

 számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése.

 ( 111 )  235.855

 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 21 00715

 ( 220 )  2021.02.24.

 ( 732 )  CS-PROCESS Mérnöki Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   12    Autóbuszok, személygépkocsik, tehergépkocsik, repülőgépek.

 ( 111 )  235.856

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 00712

 ( 220 )  2021.02.24.

 ( 732 )  Roche (Magyarország) Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Balogh, Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  235.875

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 00698

 ( 220 )  2021.02.23.

 ( 732 )  eKraft Europe Elektromobilitás Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  eKraft

 ( 511 )  7    Csónakmotorok, hajómotorok; erőátviteli láncok, nem szárazföldi járművekhez.

 9    Akkumulátor dobozok; elektromos elemek, akkumulátorok; elektromos akkumulátorok járművekhez.

  12    Elektromos járművek.

 42    Energetikai vizsgálat; mérnöki munkák; mérnöki munkák, szolgáltatások; számítógépes rendszerek

 tervezése.

 ( 111 )  235.877

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 00543

 ( 220 )  2021.02.11.

 ( 732 )  Dienes Balázs, Tiszafüred (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Halak; feldolgozott halak; hal, tenger gyümölcsei és puhatestűek, nem élő.

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

kiskereskedelmi szolgáltatások: feldolgozott halak; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: hal, tenger gyümölcsei és puhatestűek, nem élő; a következő árukkal kapcsolatos

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

feldolgozott halak; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: hal, tenger gyümölcsei és

puhatestűek, nem élő; a következő árukkal kapcsolatos katalógusalapú kiskereskedelmi szolgáltatások: halak; a

következő árukkal kapcsolatos katalógusalapú kiskereskedelmi szolgáltatások: feldolgozott halak; a következő

árukkal kapcsolatos katalógusalapú kiskereskedelmi szolgáltatások: hal, tenger gyümölcsei és puhatestűek, nem

élő; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: halak; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: feldolgozott halak; a következő árukkal kapcsolatos

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: hal, tenger gyümölcsei és puhatestűek, nem élő; a következő árukkal

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

kiskereskedelmi szolgáltatások: feldolgozott halak; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: hal, tenger gyümölcsei és puhatestűek, nem élő; a következő árukkal kapcsolatos
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televíziós kiskereskedelmi szolgáltatások: halak; a következő árukkal kapcsolatos televíziós kiskereskedelmi

szolgáltatások: feldolgozott halak; a következő árukkal kapcsolatos televíziós kiskereskedelmi szolgáltatások: hal,

 tenger gyümölcsei és puhatestűek, nem élő.

 ( 111 )  235.882

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01194

 ( 220 )  2021.03.19.

 ( 732 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Angéla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok; alkoholos italok (sörök kivételével).

 35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

  43    Bárszolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 111 )  235.884

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 00714

 ( 220 )  2021.02.24.

 ( 732 )  CS-PROCESS Mérnöki Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Autóbuszok, személygépkocsik, tehergépkocsik, repülőgépek.

 ( 111 )  235.886

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01209

 ( 220 )  2021.03.22.

 ( 732 )  Flexi Medical Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; könyvelőszoftverek; mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez; mobil szoftverek; freeware

[ingyen használható szoftver]; beágyazott szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis

szoftverek; adatbányász szoftverek; adattároló programok; felülvizsgálat-ellenőrző platformok [szoftverek];

adatbázismotorok; adatbázis-szinkronizáló szoftverek; adatkezelő szoftverek; fájlszinkronizáló szoftverek;

képkezelő szoftverek; letölthető mobilalkalmazások adatok kezeléséhez; üzleti információszerző szoftverek;

számítógépes segédprogramok fájl kezeléshez; számítógépes szoftverek adattárolás automatizálásához;
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számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek pénzügyi modellek

 kidolgozásához; e-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek; fizetőszoftverek; tartalomkezelő szoftverek.

 35    Szoftverekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; szoftverekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások; szoftverekkel kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  235.890

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01027

 ( 220 )  2021.03.05.

 ( 732 )  Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  NYELVKINCSTÁR

 ( 511 )  16    3D-s matricák, bármely felületre; a nyomdaiparban képek reprodukciójára használt tintázó lapok;

ajándékkártyák; ajándékutalványok; almanachok; általános témájú magazinok; asztali forgó kartotékozók; asztali

határidőnaplók; asztali határidőnaptárak; asztali irattartók, laptartók; asztali írószer rendezők; asztali

könyöklő-naptárak; asztali naplók; asztali naptárak; bélyeg; bemutató mappák; bemutatótáblák, reklámtáblák

kartonból; betűsablonok; bőr könyvborítók; bőr könyvjelzők; borítékok; borítékok irodai használatra; borítékok

[papíráruk]; borítók naptárakhoz; bőrkötésű naptárak, naplók; ceruzahegyezők; címkék [irodai célú]; címkék

papírból vagy kartonból; címregiszterek; címkék, matricák; fali matricák; fali tervező naptárak; eredménylapok;

falitérképek, diagramok, táblázatok; fényképalbum-lapok; fényképek; fénymásolópapír, nyomtatópapír; filctollak;

flipchart tábla hordozók; flipchart tábla tokok; folyóiratok; füzetek; füzetborítók; fotografikus reprodukciók;

fotóalbumok és gyűjtő albumok; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; füzetpapír, jegyzetpapír; gémkapocs;

grafikák; grafikai reprodukciók; gyűjtőkártyák; gyűjtőkártyák, gyűjthető kártyák; határidőnaplók; havi tervezők;

hirdetési kiadványok; hirdetőtáblák kartonból; hirdetőtáblák kartonpapírból; hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; hírlevelek; ideiglenes tetoválások; illatosított papíráruk;

írásfüzetek; írásminták; iratborítékok; iratlefűzők, dossziék; irattárolók; irattároló rekeszek, dobozok; irattáskák,

irattartó mappák; irodai papíráruk; irodai kellékek; irodai papírvágók részét képező papírkések; irodaszerek;

írómappák; iskolai füzetek; iskolaszerek [papíráruk]; jegyek; jegyzet táblák; jegyzetblokkok, írótömbök;

jegyzetfüzet-borítók; jegyzetfüzet tartók; jegyzetfüzetek; jegyzetfüzetek, noteszek; jegyzettömbök;

jegyzettömbök, jegyzetblokkok, jegyzetfüzetek; jegyzettömbök letéphető lapokkal; jelölőtollak, szövegkiemelő

tollak [irodaszerek]; jogi folyóiratok; kaparós betűk, képek, matricák; karikatúra nyomatok; karikatúrák; képes

levelezőlapok, képeslapok; képeslapok; képzőművészeti folyóiratok; képzőművészeti reprodukciók; kereskedelmi

témájú újságok; keresztrejtvények; kézikönyvek oktatási célokra; könyvjelzők; könyvjelzők, nem nemesfémből;

könyvtámaszok; kuponfüzetek; levélmappák; levélpapír; magazin borítók; magazin mellékletek újságokhoz;

magazinok, revük [időszaki lapok]; mágnestáblák tevékenységek és találkozók ütemezéséhez; mappák; mappák

tervrajzokhoz; markerek, jelölők; matrica; matricás foglalkoztató könyvek; mintás jegyzettömbök; monográfiák;

műsorfüzetek; napilapok; naplók, jegyzőkönyvek; naplók, naptárak; névjegykártyák; noteszok; nyomatok;

nyomtatott előadások; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott grafikonok, diagramok, térképek;

nyomtatott hirdetések; nyomtatott kártyák; nyomtatott műsorfüzetek; nyomtatott tananyagok; nyomtatott

tantervek; öntapadós jegyzettömbök; papír bemutatótáblák, reklámtáblák; papír dossziék; papír feliratok, jelek;

papír feliratok, zászlók; papír könyvborítók; papír könyvek burkolására; papír könyvjelzők; papíráruk;

papírminták; rajzeszközök; rajztömbök, rajzblokkok; reklámbrosúrák; rendszeresen megjelenő nyomtatott

kiadványok; rendszeresen megjelenő kiadványok; sablonok, stencilek; spirálkötéses noteszek, spirálfüzetek;

szakmai magazinok; színező ceruzák; színező könyvek; színezőkönyvek felnőtteknek; szövegkiemelők;

tájékoztató lapok; tájékoztató levelek; tanulmányi útmutatók; toll- és ceruzatartók; tollak (színes -);

üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; üres kártyák; üres naplók; üres papír jegyzetfüzetek; utazási magazinok; vonalas

papír [késztermékek]; vonalzók; zsebnaptárak; zsebnoteszek; grafikus rajzok; grafikus ábrázolások; képek;

papírból készült faldekorációk; papírból készült 3D-s fali műalkotások; rajzok; formázóanyagok; gyurma
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gyerekeknek; szövetpapírok; vízfestékek gyerekeknek; ceruzák; ecsetek; írószerek; ajándék táskák, szatyrok

papírból; ajándékcsomagolók; ajándékdobozok; képregény-könyvek; képzőművészeti könyvek; kihajtós könyvek;

nem szépirodalmi könyvek; rajzoló könyvek; tájékoztató könyvek; útmutató, játékszabályokat ismertető könyvek

kártyajátékokhoz; spirálkötésű könyvek; kartonpapír hátlapok könyvek kötéséhez; pörgetős könyvek; védőborítók

könyvekhez; könyvkötések; könyvkötő fonalak; könyvkötő szalagok; könyvkötő szövetek; papír-, illetve

könyvkötő anyagok; vászon könyvkötéshez; eredményjegyző könyvek, füzetek; könyvelési nyomtatványok;

 foglalkoztató füzetek gyerekeknek; gyermekek számára készült foglalkoztató füzetek.

 41    Oktatási szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató

központokban; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási célú

nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek

kiadása; oktatási tananyagok kiadása; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások

oktatási célokra; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás];

iskolai szolgáltatások [oktatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális és oktatási célú

kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; nyári

táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; oktatás és tanítás; oktatási célú

filmbemutatók; oktatási célú ünnepségek szervezése; oktatási szolgáltatások akkreditálása; oktatási

tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; blogírási

szolgáltatások; beszédírás, nem reklámcélra; brosúrák kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában;

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

elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus

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

folyóiratok internetes publikációja; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus

magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus

szövegek megjelentetése; eseménynaptárak kiadása; fényképek közzététele; folyóiratok és könyvek elektronikus

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

folyóiratok, könyvek és kézikönyvek megjelentetése a gyógyászat területén; folyóiratok multimédiás

megjelentetése; folyóiratok publikálása; forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; forgatókönyvírói szolgáltatások; füzetek kiadása; hangoskönyvek kiadása;

házi kedvencekkel kapcsolatos nyomtatványok kiadása; hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása;

hírlevélkiadási szolgáltatások; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; hírügynökségi beszámolók;

információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása; irodalmi műveket és okmányokat tartalmazó

kézikönyvtárak; irodalmi ügynökségek szolgáltatásai; írott szövegek kiadásával kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; írott szövegek szerkesztése; ismertetők kiadása; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi

ügyekkel kapcsolatos dokumentumok megjelentetése; kézikönyvek kiadása; kéziratok korrektúrázása;

kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kiadással, közzététellel

kapcsolatos információnyújtás; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása; kiadói

szolgáltatások; kiadói szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus

kiadói szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; klinikai vizsgálatok eredményeinek közzététele; könyv- és

folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok,

almanachok és napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása;

könyvekkel kapcsolatos információkat biztosító könyvklubszolgáltatások; könyvkiadás; könyvkiadással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kottafüzetek kiadása; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás

megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatások;

magazinok multimédiás megjelentetése; megrendelésre történő írás nem reklámcélokra; multimédia publikációk;

multimédiás anyagok online kiadása; multimédiás szórakoztató szoftverek kiadása; munkaszabályzatok kiadása

üzleti menedzsmenthez; napilapok multimédiás megjelentetése; naptárak kiadása; nem letölthető általános témájú

magazinok online rendelkezésre bocsátása; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása a nyelvtanulás

terén; nem letölthető képregények és képregényalbumok online rendelkezésre bocsátása; nem letölthető online
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elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene terén; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem

reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra;

nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában; nyomtatott anyagok

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

nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott anyagok [nem reklámszövegek] kiadása; nyomtatott

jegyzékek kiadása; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; nyomtatványok kiadása;

nyomtatványok kiadása és szerkesztése; oktatókönyvek megjelentetése; oktatókönyvek kiadása; oktatótartalom

létrehozása [írása] podcastokhoz; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus

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

képregények biztosítása, nem letölthetők; online kiadói szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése; online

kritikák közzététele szórakoztatási célból; online, nem letölthető képregényalbumok nyújtása; online, nem

letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és utazók által használt listák megjelentetése; podcastok

létrehozása [írása]; poszterkiadás; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; rendszeresen és nem rendszeresen

megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével; szellemi

tulajdonjogokkal kapcsolatos nyomtatványok kiadása; szerkesztői konzultáció, tanácsadás; színházi

szövegkönyvek kiadása; szórakoztatással kapcsolatos könyvek kiadása; szórólapok megjelentetése; szövegek és

képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; szövegek és nyomtatott anyagok

elektronikus megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével; szövegek írása és kiadása, a

reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása; szövegírás; szövegkészítési szolgáltatások; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; tankönyvek kiadása; térképek kiadása; térképkiadási szolgáltatások; tévéműsorokhoz

kapcsolódó könyvek kiadása; tudományos munkák közzététele; újság kiadása ügyfelek számára az interneten;

újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok

kiadása; újságok megjelentetése; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; élő

szórakoztató televízióműsorok készítése; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő televízióműsorok

készítése; előadó-művészeti színházi létesítmények biztosítása; előadóművész által nyújtott szórakoztató

szolgáltatások; feliratok készítése filmekhez; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások;

klubok szórakoztató szolgáltatásai; kölcsönkönyvtárak működtetése; könyvtárak (kölcsön -); könyvtári

szolgáltatások; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális rendezvények szervezése és

lebonyolítása; kulturális események lebonyolítása; mentorálás; nem letölthető filmek biztosítása; népszerű

szórakoztató szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel

kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online könyvismertetők megjelentetése;

online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online szórakoztatás; online szórakoztatás nyújtása;

összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; szabadidős

információs szolgáltatások; szabadidős, rekreációs célú műhelyek; színházi előadások, animációs és élő egyaránt;

színházi szórakoztatás; szórakoztatás; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató bemutatók szervezése;

szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára; szórakoztató szolgáltatások

gyermekek számára; szórakoztató szolgáltatások szervezése; szórakoztató tevékenységek szervezése nyári

táborokhoz; táboroztatás; üdülőközpontok szórakoztatási szolgáltatásai; üdülőtáborok szórakoztatóközpont

szolgáltatásai; vetélkedőkhöz kapcsolódó szórakoztatási szolgáltatások; vetélkedők, versenyek szervezése;

 vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; webináriumok szervezése.

 ( 111 )  235.892

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 20 03726

 ( 220 )  2020.12.04.

 ( 732 )  HILLTOP Neszmély Zrt., Neszmély (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Érezd+
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 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  235.913

 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 21 00293

 ( 220 )  2021.01.27.

 ( 732 )  Serfőző Péter, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás, online szakmai műhelyek szervezése és lebonyolítása, coaching (tréning), mentorálás, online nem

 letölthető tananyagok, cikkek, elemzések és videók biztosítása, webináriumok szervezése, könyvkiadás.

 ( 111 )  235.914

 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 21 00290

 ( 220 )  2021.01.27.

 ( 732 )  Nagy és Nagyfia Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr.Hell László, Nyíregyháza

 ( 541 )  Talpalávaló

 ( 511 )  27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok;

 munkaszőnyeg.

 ( 111 )  235.915

 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 21 00459

 ( 220 )  2021.02.08.

 ( 732 )  Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd., Peking (CN)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvíz [italok]; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes teaízű italok; üdítőitalok; almalevek;

szódavizek; füstölt szilvából készült italok; sűrített füstölt szilvalé; ízesített vizek; szénsavas víz; szódavíz;

vegyes gyümölcslé; zöldséglevek [italok]; készítmények italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; sportitalok;

 energiaitalok; elektrolitokat tartalmazó sportitalok; szójaalapú italok, nem tejpótlók; sörök.

 ( 111 )  235.917

 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 21 00120

 ( 220 )  2021.01.14.

 ( 732 )  EURO SOL, Budapest (HU)

 ( 740 )  Berki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és
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feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

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

 ( 111 )  235.918

 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 21 00456

 ( 220 )  2021.02.08.

 ( 732 )  RUAG Ammotec Magyarországi Zrt., Sirok (HU)

 ( 740 )  Noerr & Társai Iroda, Budapest

 ( 541 )  MFS

 ( 511 ) 9    Optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; tájékozódási, irányító, nyomkövető, célkövető és

térképkészítő eszközök; biztonsági, védelmi és jelzőkészülékek; optikai erősítők; távcsövek; irányzó távcsövek

fegyverekhez; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; prizmák [távcsövekhez]; távcsöves célzókészülékek;

tükörrendszerek [távcsövekhez]; célgömbök, nézőkék [távcsöves] légi fegyverekhez; nézőkék, célgömbök

[távcsöves] földi fegyverekhez; nézőkék [távcsöves] tengerészeti fegyverekhez; objektívek távcsövekhez; puska

távcsövek, céltávcsövek [teleszkópos]; távcsőtartó tokok; távcsöves tüzérségi célgömbök, nézőrések; tükrös

távcsövek; célkövetők [távcsöves]; célpontkeresők [távcsöves]; célpont-meghatározó készülékek [távcsöves];

 célfelderítő készülékek [távcsöves].

  13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok.

 ( 111 )  235.924

 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 21 00118

 ( 220 )  2021.01.14.

 ( 732 )  Losonczi Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KreaLáda

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 111 )  235.925

 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 21 00114

 ( 220 )  2021.01.13.

 ( 732 )  VITAL DEFENSE Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok

  

( 546 )

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  235.926

 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 21 00291
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 ( 220 )  2021.01.27.

 ( 732 )  LIVIOLET 44 BT., Dunaújváros (HU)

 ( 541 )  KOI ZÓNA

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 111 )  235.927

 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 21 00285

 ( 220 )  2021.01.27.

 ( 732 )  Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Audio felvételek; audiovizuális felvételek; elektronikus folyóiratok; elektronikus könyvek; filmek,

mozgófilmek; internetről elektronikus formában letöltött heti kiadványok, publikációk; képzési kézikönyvek

számítógépes programok formájában; letölthető digitális fényképek; letölthető elektronikus brosúrák; letölthető

elektronikus hírlevelek; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus könyvek;

letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában; letölthető kiadványok, publikációk; letölthető

 tanfolyami anyagok; rögzített videók; számítógépes hordozókon rögzített elektronikus kiadványok.

 16    Betegtájékoztatók; címlisták; folyóiratok; hirdetési kiadványok; meghívók; névjegykártyák; nyomtatott

brosúrák; nyomtatott előadások; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott hirdetések; nyomtatott oklevelek;

nyomtatott oktatási anyagok; oktatási és képzési anyagok; oktatási kézikönyvek; oktató jellegű kiadványok;

 papírból készült poszterek; poszterek; reklámbrosúrák.

 41    Előadások szervezése; képzés és oktatás; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; orvosi,

 egészségügyi oktatási szolgáltatások; online oktatás biztosítása.

 ( 111 )  235.928

 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 21 00125

 ( 220 )  2021.01.15.

 ( 732 )  EURO SOL Burgonyakereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Berki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EURO SOL

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

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

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

 ( 111 )  235.929

 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 21 00448

 ( 220 )  2021.02.08.

 ( 732 )  Czomba Zoltán, Nyírbátor (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   16    Fagylaltospoharak papírból vagy kartonból.

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

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

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

szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz]; alkoholtartalmú fagylalt; csokoládét tartalmazó fagylaltok;

fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagylalt; fagylalt édességek; fagylalt, jégkrém; fagylaltkeverékek;

fagylaltok és jégkrémek; fagylaltöntetek; fagylaltos édességek; fagylaltos édességek nyalókák formájában;

fagylaltos italok; fagylaltos sütemények; fagylaltpor; fagylaltporok; fagylaltpótlók; fagylalttölcsérek;

fagylalttorták; gyümölcsös fagylaltok; gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és

sörbetek; jég/jégkrémek/fagylaltáruk és fagylalt; jégkrémek, fagylaltok; joghurtalapú fagylaltok [főleg fagylalt];

keverék fagylalttölcsérhez; keverékek fagylalt készítéséhez; keverékek jégkrém termékek készítéséhez

fagylaltporok; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kötőanyagok fagylaltokhoz; kötőanyagok

jégkrémekhez, fagylaltokhoz; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; sörbetek [vízalapú fagylaltok]; sörbetkeverékek

[fagylaltok]; szerves kötőanyagok jégkrémhez, fagylalthoz; szója alapú fagylalt helyettesítők; szója alapú

fagylaltok; szörbetek [vizes fagylaltok]; szörbetek [fagylaltok]; tejes fagylalt, jégkrém; tejes ízesítésű pálcikás

fagylaltok; tejet tartalmazó pálcikás fagylaltok; természetes aromaanyagok fagylaltokhoz [nem étereszenciák

vagy eszenciaolajok]; vizes alapú fagylaltok; sörbetek, jégkásák; pasztillák, szopogatós tabletták/cukorkák [nem

gyógyszerezett édességek/cukrászáruk]; tejes cukrászáruk; zselét tartalmazó cukrászáruk; csokoládébevonatos

gyümölcsök; gyümölcsaromák, az illóolajok kivételével; gyümölcscukor [fruktóz]; gyümölcsszószok; gyümölcsöt

tartalmazó kekszek, aprósütemények; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; csokoládé alapú termékek; csokoládé

ízű bevonatok; csokoládé öntetekhez; csokoládé szeletek; csokoládé utánzatok; csokoládéalapú, étkezést

helyettesítő szeletek; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládéízesítők; csokoládépaszták, krémek; csokoládés

ostyák; csokoládéval bevont ostyák; cukorpótlók, édesítőszerek; cukor, természetes édesítőszerek, édes

bevonatok és töltetek, méhészeti termékek; édesítőszerből előállított élelmiszerek desszertek készítéséhez;

édesítőszerből készült élelmiszerek desszertek édesítéséhez; gyümölcskoncentrátumokból álló édesítőszerek;

természetes édesítők gyümölcssűrítmény formájában; természetes édesítőszerek granulátum formájában;

természetes édesítőszerek; természetes és alacsony kalóriatartalmú édesítőszerek; cukrászsütemények kakaóalapú

összetevői; élelmiszerek ízesítésére használt kakaókivonatok; kakaó; kakaó alapú élelmiszerek; kakaó keverékek;

kakaó [pörkölt, por, granulátum formában vagy italokban]; kakaókészítmények; kakaópor; kakaóporok; kakaós

 termékek.

  43    Fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások.

 ( 111 )  235.930

 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 21 00122

 ( 220 )  2021.01.14.

 ( 732 )  EMIKOO 2014 Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Földi Julianna Veronika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Csiszolókorongok elektromos csiszológépekhez; csiszolófejek gépekhez; csiszolóbetétek gépekhez;

csiszolókorongok [gépek]; csiszolókorongok [szerszámok gépekhez]; csiszolókorongok [szerszámgépek];
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csiszolószerszámok gépekhez; elektromos csiszolókorongok; elektromosan működtetett csiszolókorongok;

csiszoló szerszámok [gépalkatrészek]; csiszoló szerszámok [gépek vagy gépalkatrészek]; csiszolóanyagokból

készült korongok [gépalkatrészek]; fúróbetétek kőzetfúráshoz; fúróbetétek gépekhez; fúrókoronák

[gépalkatrészek]; fúrókoronák [szerszámgépek]; gyémánt fúrófejek gépekhez; vágóeszközök mint gépek részei;

vágókorongok gépalkatrészekként; vágófejek [gépalkatrészek]; vágószerszámok [gépek] fúróvégek formájában;

gyémánt vágószerszámok gépekhez; korong alakú forgó csiszolószerszámok [gépalkatrészek]; korong alakú

 forgó csiszolószerszámok [gépek]; gépekkel használatos csiszolólemezek, dörzskorongok.

8    Kézi működtetésű szerszámokkal használatos csiszolókorongok; vágó, fúró, csiszoló, élező és felszínkezelő

szerszámok; csiszolókorongok [kéziszerszámok részei]; csiszolókorongok; csiszolókorongok, köszörűkorongok

[kéziszerszámok részei]; kéziszerszámokkal használatos csiszolókorongok; kézi működtetésű csiszolók; gyémánt

fúróbetétek kézi működtetésű szerszámokhoz; kéziszerszámokban használatos fúróbetétek; fúrófejek

[kéziszerszámok részei]; forgó fúrófejek [kéziszerszámok]; gyémánt vágóeszközök kéziszerszámokhoz;

 vágókorongok kézi működtetésű szerszámokhoz; vágókorongok, vágókerekek [kéziszerszámok].

 17    Gumialátétek [nem vízcsapokhoz]; gumi alátétek szoros illesztések kialakításához [nem vízcsapokhoz];

 műanyag fröccsöntött elemek kivéve műanyag játékok.

 19    Építőelemek (nem fém); műanyag építőelemek; nemfém építőelemek padlóhoz; műanyag építőanyagok;

műanyagsínek [építőanyagok]; nemfém építőanyagok egyenlítéshez, simításhoz; műanyag építőlapok;

 padlóburkoló alátét.

 20    Fugakeresztek; műanyag rögzítőanyagok; műanyagból készült alátétek; csapok, ékek, nem fémből;

 műanyagból készült menetes rögzítők; rögzítő eszközök (nem fémből); nem fém elemek lapok szintezésére.

 ( 111 )  235.931

 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 21 00129

 ( 220 )  2021.01.15.

 ( 732 )  Makai Zsuzsanna Mária, Kecskemét (HU)

 ( 541 )  Garden Angels

 ( 511 )  35    Franchise megoldásokkal kapcsolatos üzleti információk szolgáltatása; franchise-hoz kapcsolódó üzleti

tanácsadás és konzultáció; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-ra vonatkozó ügyviteli

tanácsadási szolgáltatások; franchise-ra vonatkozó üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise szolgáltatásokkal

 kapcsolatos kereskedelmi tanácsadás.

 44    Faiskolai, csemetekertészeti szolgáltatások; fák ültetése a szénveszteség ellentételezésére; faültetés; faültetés

szén-dioxid-kibocsátás ellensúlyozására; faültetéssel kapcsolatos tanácsadás; féregirtás [mezőgazdaságban,

kertművelésben és erdészetben]; gazdálkodás (növények); gyomirtással kapcsolatos tájékoztatás; kártékony

állatok irtása [a mezőgazdaságban, a kertészetben vagy az erdészetben]; kártevőirtási szolgáltatások a

mezőgazdaság, az akvakultúra, a kertészet és az erdészet számára; kártevőirtó szolgáltatások a mezőgazdaság,

kertészet és erdészet számára; kertészet, kertészkedés, parkosítás; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti

csörlőzési szolgáltatások; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; mezőgazdasági, kertészeti és

erdészeti féregirtás; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti célú féregirtással kapcsolatos tájékoztatás;

mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti célú féregirtás, és ezzel kapcsolatos tájékoztatás; mezőgazdasági

rovarirtószer permetezés; mezőgazdasági szolgáltatások a környezetvédelemmel kapcsolatban; tanácsadási és

konzultációs szolgáltatások a szerves trágya mezőgazdaságban, kertészetben és erdészetben való felhasználásával

kapcsolatban; tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a trágya mezőgazdaságban, kertészetben és erdészetben

való felhasználásával kapcsolatban; tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a mezőgazdasági és kertészeti

trágyák felhasználásával kapcsolatban; tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a fenntartható

mezőgazdasághoz és kertészethez szükséges nem vegyi kezelések alkalmazásával kapcsolatban; tanácsadás a

mezőgazdaság, a kertészet és az erdészet területén; tájékoztatás mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti

szolgáltatásokkal kapcsolatban; rovarirtók permetezése kertészeti célokra; tanácsadási és konzultációs
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szolgáltatások gyomok, kártevők és férgek mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti irtásával kapcsolatban;

tanácsadó és konzultációs szolgáltatások a mezőgazdasággal, kertészettel és erdészettel kapcsolatban; tájépítészi

 szolgáltatások; kert- és tájépítészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  235.932

 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 21 00128

 ( 220 )  2021.01.15.

 ( 732 )  Hegedűs Gábor, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 541 )  GaBee Méhészet

 ( 511 ) 4    Méhviasz; méhviasz a további feldolgozásban való felhasználásra; méhviasz gyertyakészítéshez; méhviasz

 kenőcsök készítéséhez; méhviasz kozmetikai szerek gyártásához.

5    Méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati célokra; méhpempő gyógyszerészeti használatra;

méhpollen gyógyhatású tápanyagként történő felhasználásra; méhpollen táplálkozási kiegészítőként történő

 használatra; propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra.

 30    Cukor, természetes édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek; cukor, méz,

melaszszirup; biológiai méz emberi fogyasztásra; édes krémek [méz]; gyógyfüves méz; méz; mézek; mézek

[étkezéshez]; természetes érett méz; természetes méz; méhpempő; propolisz; propolisz étkezési célokra;

 lépesméz.

 ( 111 )  235.934

 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 20 03478

 ( 220 )  2020.11.16.

 ( 732 )  ProacTeam Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Németh András Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ProacTeam

 ( 511 )  35    Könyvelés; adminisztratív könyvelés; számítógépes könyvelés; könyvelés, könyvvizsgálat; mérlegképes

könyvelés; adótanácsadás [könyvelés]; adótervezés [könyvelés]; költségek könyvelése; adóbevallások elkészítése

[könyvelés]; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; számítógépesített könyvelési szolgáltatások; számviteli,

könyvelési szolgáltatások; könyvelési szolgáltatások nyugdíjalapokhoz; tanácsadás könyvelési kérdésekben;

adózással kapcsolatos konzultáció [könyvelés]; számlákkal kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; adóvisszatérítési

tanácsadó szolgáltatások [könyvelés]; tandíjjal kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; tandíjköltségekkel

kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; adózással kapcsolatos könyvelési tanácsadás; követelésekkel kapcsolatos

könyvelési szolgáltatások; mezőgazdasági vállalkozások költségeivel kapcsolatos könyvelési szolgáltatások;

fúziókkal és felvásárlással kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; könyveléssel kapcsolatos szaktanácsadói és

tájékoztató szolgáltatások; üzleti tanácsadás; tanácsadás üzleti ügyekben; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti

adminisztrációs tanácsadás; üzleti hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; felszámolással kapcsolatos üzleti

tanácsadás; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó tanácsadás; felvásárlásokhoz

kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás magánszemélyek számára; üzleti elemzéssel kapcsolatos

tanácsadás; számítógépek használatával kapcsolatos üzleti tanácsadás; pénzügyi átszervezéssel kapcsolatos üzleti

tanácsadás; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; növekedés finanszírozásával kapcsolatos

üzleti tanácsadás; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzleti tanácsadás vállalatok

egyesülésével kapcsolatban; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti tervezéssel kapcsolatos

tanácsadás, konzultáció; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; számítógépek kiválasztásával

kapcsolatos üzleti tanácsadás; üzleti tervezéshez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzleti kockázatkezeléshez

kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; franchising-ra vonatkozó

üzleti tanácsadási szolgáltatások; üzleti kutatási és tanácsadási szolgáltatások; üzleti adminisztrációval

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti elemzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti
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menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás; üzleti szervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás és

tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció; vállalat felszámolással kapcsolatos üzleti

tanácsadási szolgáltatások; franchise-ra vonatkozó üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise üzletek

létesítésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetéssel és üzleti tevékenységekkel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; franchise-ok üzemeltetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; üzleti

stratégiával kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; pénzgyűjtési kampányok irányításához

kapcsolódó üzleti tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi vállalatoknak nyújtott, üzleti ügyeik bonyolításával

kapcsolatos tanácsadás; a közszektor cégeinek üzletvezetéséhez kapcsolódó üzleti tanácsadási szolgáltatások;

üzleti tanácsadási szolgáltatások fizetési és osztályozási struktúrák meghatározására; üzleti elemzéssel

kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos

segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti tervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás,

tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; franchise létrehozásával és működtetésével kapcsolatos üzleti

tanácsadási szolgáltatások; üzleti menedzsment tanácsadás az igazgatói és cégvezetési fejlesztéssel kapcsolatban;

üzleti tanácsadási szolgáltatások fizetési és osztályozási struktúrák munkakörök értékelése általi meghatározására;

könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; adóbevallások elkészítésével kapcsolatos könyvelési tanácsadás;

könyveléssel kapcsolatos konzultáció és információnyújtás; üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; könyvvitel és számvitel; számítógépes számvitel készítése; költséggazdálkodási számvitel;

számítógépes számvitel; törvényszéki számviteli szolgáltatások; számítógépesített adóalap megállapítás

[számvitel]; könyvviteli és számviteli szolgáltatások; számviteli információkhoz kapcsolódó jelentések

szolgáltatása; energiafogyasztás nyomon követése és ellenőrzése mások számára számviteli audit céljából;

gázolajár-változás nyomon követése és ellenőrzése mások számára számviteli audit céljából;

adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallás előkészítő szolgáltatások; adóbevallások elkészítése;

adóbevallások elkészítése és konzultációs szolgáltatások; adóügyi konzultáció; adózási konzultáció [könyvvitel];

adózással kapcsolatos iratok elkészítése; franchise-adók által nyújtott szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás

ipari vagy kereskedelmi vállalatok működtetésében vagy ügyvitelében; jótékonysági adománygyűjtő

rendezvények promóciójának megszervezése; tanácsadás adóbevallások elkészítésével kapcsolatban;

munkaerő-közvetítési konzultáció; ideiglenes munkaerő toborzása; ideiglenes munkaerő közvetítése; munka- és

munkaerő közvetítés; munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás; munkaerő közvetítése határozott

időre; munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra;

munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; munkaerő-felvételi tanácsadás; vezetői munkaerő-toborzás; munkaerő

közvetítő szolgáltatások; munkaerő toborzási szolgáltatás; munkaerő kölcsönzés; munkaerő áthelyezés;

hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; munkaerő

toborzáshoz kapcsolódó igazgatási tanácsadás; menedzsment tanácsadás a személyzet elhelyezésével

kapcsolatban; fizetési jegyzékkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; személyzeti tanácsadás; foglalkoztatási

konzultáció, tanácsadás; személyzeti tanácsadási szolgáltatások; vezetők kiválasztásával kapcsolatos tanácsadás,

konzultáció; toborzási tanácsadás pénzügyi szolgáltatások területén; munkaerő-közvetítéssel kapcsolatos

 konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; személyzet elhelyezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

A rovat 265 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 19. szám, 2021.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek
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