
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  232.416

 ( 151 )  2020.10.08.

 ( 210 )  M 19 03858

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 )  E.S.K.M Invest Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajak alapozók; alapozók; bőr-, szem- és körömápoló készítmények; desztillált szépségápoló olajok; épített

köröm tipek formázására szolgáló por; fedőlakkok, körömlakkvédő rétegek [top coat]; folyékony alapozók;

folyékony rúzs; fürdő- és tusoló gélek nem gyógyászati célokra; hajápoló szérumok; hidratáló zselék, gélek

[kozmetikai]; illatosított krémek; illatosított testápoló tejek és krémek; készítmények zselés műkörmök

eltávolításához; kondicionáló krémek; kozmetikai körömszárító készítmények; kozmetikai krémek; kozmetikai

krémek az arc és a test számára; kozmetikai krémek és tejek; kozmetikai testradírok; kozmetikai, szépségápolási

készítmények; kozmetikumok rúzs formájában; köröm alapozó lakkok, rétegek [kozmetikai]; körömdíszítő

matricák; köröm csillám; köröm krémek; köröm-kondicionálók; körömágy kondicionálók;

körömágybőr-eltávolítók; körömágybőr-puhítók; körömalapozók [kozmetikai cikkek]; körömápoló készítmények;

körömápoló kozmetikai készítmények; körömápoló kozmetikumok; körömdíszítő matricák; körömerősítő

készítmények, szerek; körömerősítő ragasztók; körömerősítő szerek, oldatok; körömerősítők; körömerősítők

[kozmetikumok]; körömfestő tollak; körömgél, körömzselé; körömjavító készítmények; körömkeményítők;

körömlakk alapozók; körömlakk készítmények; körömlakk lemosó; körömlakk lemosó készítmények;

körömlakklemosó tollak; körömlakklemosók [kozmetikumok]; körömlakkok; körömlakkok kozmetikai célokra;

körömmatricák; körömreszelők; körömszínező por; körömvilágosítók; krémes alapozó; masszázs zselék, gélek,

nem gyógyászati célokra; multifunkciós smink; nem gyógyhatású szépségápoló szerek; nem gyógyhatású

szépségápoló szerek fürdővízbe; olajok test- és szépségápoláshoz; öregedést késleltető gélek, zselék; pedikűr

készítmények; púder sminkeléshez; rúzsok; smink; smink alapozók; smink arcra és testre; smink púder;

sminkalapok krémek formájában; sminkceruzák; sminkek kompakt púderekhez; sminkek, arcfestékek;

sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító készítményekkel átitatott vattapamacsok;

sminkeltávolító krémek; sminkeltávolító zselék; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények;

sminkkészítmények arcra és testre; sminkkészletek; sminklemosó folyadékok; sminklemosó tejek; sminklemosó

vattakorongok; sminkrögzítő spray-k; sminkszerek bőrre; sminktermékek; szájápoló készletek; szájfény;

szájhigiénés készítmények; szájkontúrceruzák; szappanok; szappanok gél, zselé formájában; szappanok

testápoláshoz; szemhéjduplázó smink; szépség tonikok arcon való alkalmazáshoz; szépségápoló folyadékok;

szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló szappan; szépségápoló szerek állatoknak; szépségápoló szérumok;

szépségápoló tej; szérumok kozmetikai alkalmazásra; színházi sminkek, sminkszerek; testápolási és

szépségápolási készítmények; testápoló gélek; testápoló krémszappan; tetoválás hatású matricák; testradír; tisztító

 krémek; tusfürdők; tusoló- és fürdőhab; zselés szemmaszkok.

 35    Illatszerek és parfümökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai ásványi és

növényi olajokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai ecsetek, pipere ecsetekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; körömápoló kozmetikumokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; körömdíszítő

matricákkal és díszítőkövekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; körömlakkokkal kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; manikűr- és pedikűreszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; sminkkészletekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sminktáskákkal
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kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sminktermékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások; szépségápolási termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  235.666

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 00174

 ( 220 )  2021.01.19.

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

 ( 740 )  Dr. Marosi Kinga, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; fordítás és tolmácsolás; fotóriportok készítése; gyakorlati

képzés [szemléltetés]; idegenvezetős túrák levezetése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; kereskedelmi,

szakmai és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák és szemináriumok szervezése és

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

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

lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási

és tájékoztató szolgáltatások; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; kongresszusok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; könyvkiadás; könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

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

kapcsolatos levelező tanfolyamok; háztartásvezetéssel, házimunkával kapcsolatos levelező tanfolyamok;

kertészettel kapcsolatos levelező tanfolyamok; kézművességgel, kézimunkával kapcsolatos levelező tanfolyamok;

középiskolai szintű levelező tanfolyamok lebonyolítása; levelező tanfolyamok; levelező tanfolyamok biztosítása;

levelező tanfolyamok lebonyolítása; levelező tanfolyamok szervezése; művészeti oktatás levelező tanfolyamokon

keresztül; oktatási szolgáltatások levelező tanfolyamok formájában; személyes befektetéssel kapcsolatos levelező

tanfolyamok; mentorálás; iskoláskorú gyermekek egyetemi mentorálása; üzleti mentorálási szolgáltatások; nem

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

digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; szakmai átképzés; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

onkológiai témájú szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok és workshopok [képzés]

szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése, lebonyolítása és rendezése;

szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató

 szolgáltatások; táboroztatás.

 ( 111 )  235.673

 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 21 00347

 ( 220 )  2021.01.31.

 ( 732 )  Szépkúti László, Budapest (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 20. szám, 2021.10.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2824



  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása; rekreációs célú összejövetelek rendezése.

 ( 111 )  235.764

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 01206

 ( 220 )  2021.03.22.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  SUPROVIA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények cukorbetegség kezelésére.

 ( 111 )  235.769

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 21 01030

 ( 220 )  2021.03.06.

 ( 732 )  Sun Textil Ruhaipari Kft, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  10    Állatorvosi arcvédők, arcvédő maszkok; arcmaszkok sebészeti használatra baktériumok elleni védelemhez;

arcmaszkok sebészeti használatra; egészségügyi maszkok por elleni védelemre, orvosi célokra; fogorvosi arcvédő

maszkok; gyógyászati célú egészségügyi maszkok; légzésvédő maszkok orvosi alkalmazásokhoz; légzésvédő

maszkok sebészeti alkalmazásokhoz; maszkok egészségügyi személyzet általi használatra; maszkok fertőzés

megelőzéséhez; műtősruhák; nagy hatékonyságú sebészeti szűrőmaszkok; orrvédő maszkok orvosi használatra;

orvosi arcvédő maszkok; orvosi arcvédők, arcvédő maszkok; orvosi maszkok; ruházat, fejfedők és lábbelik

ápolószemélyzet és páciensek számára; sebészeti arcvédők, arcvédő maszkok; sebészeti ruhák, műtős ruhák;

 védőmaszkok egészségügyi [orvosi] személyzet számára.

 25    Alakformáló ruhák; alsónemű és hálóruházat; alsórészek [ruházat]; alul összepatentozható body-k,

kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; ápolói egyenruhák; ápolónőruhák; arcmaszkok [divatcikkek];

arcmaszkok [ruházat]; atlétatrikók; azonos anyagú és színű pulóverből és kardigánból álló együttesek; baba

overallok; beépített led-eket tartalmazó ruházat; bermuda nadrágok; biciklisnadrágok; bikinik; blézerek; blúzok;

bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; buggyos térdnadrágok, bricsesznadrágok;

bugyogónadrágok, buggyos rövidnadrágok; capri nadrágok; chaps nadrág (ruházat); csecsemő felsőruházat;

csecsemőruházat; cső felsők; dzsekik; edző nadrág; egyenruhák; egyenruhák kereskedelmi használatra; egyrészes

kisgyermek- és csecsemőruhák; egyrészes ruhák; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek;

farmerek; fejkendők; fejpánt, izzadás felfogására; fejre való sálak, fejkendők; felsők csecsemőknek; felsőruházat;

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

férfi felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi, női és gyermek ruházat; fiú ruházat; fodrász beterítőkendők; francia

bugyik; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhák,

fürdődresszek; gyermek felsőruházat; gyermekruházat; hajszalagok [ruházat]; harisnyanadrágok; hímzett

ruhadarabok; horgászingek; ingek; időjárásálló ruházat; jógafelsők; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek,
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melegítőfelsők; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kendők [ruházat]; készruhák; kisgyermek ruházat;

kismama felsők; kismama leggingek; kismama ruhák; kismama ruházat; köpenyek; kötényruhák, ingruhák; kötött

ruhadarabok; legging nadrágok, cicanadrágok; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítőfelsők;

melegítőnadrágok [ruházat]; muffok [ruházat]; munkaköpenyek; munkaruházati cikkek; nadrágszoknyák; női

felsőruházat; női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női ruhák; nyaksálak [ruházat]; otthoni ruházat; rövid együttesek

[ruházat]; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövidnadrágok; rövidnadrágok, shortok; ruhák csecsemők és

kisgyermekek számára; ruházati cikkek nők számára; sálak [ruházati cikkek]; skortok [sportszoknyák];

sportruházat; strandruházat; strandruhák; szakácsruhák; széldzsekik; szemmaszkok; szoknyák; szoptatós

melltartók; szörfruházat; szőtt ruházat; sztreccs-nadrágok; téli kesztyűk; télikabátok, nagykabátok; tenisz shortok;

tenisz szoknyák; teniszingek; teniszpulóverek; teniszruhák; teniszruházat; textil fejkendők; vállkendők; vászon

 ruházat; vízhatlan ruházat.

 ( 111 )  235.779

 ( 151 )  2021.10.04.

 ( 210 )  M 20 03969

 ( 220 )  2020.12.23.

 ( 732 )  Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)

  ( 546 )

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

 ( 111 )  235.780

 ( 151 )  2021.10.04.

 ( 210 )  M 20 02960

 ( 220 )  2020.10.02.

 ( 732 )  Volánbusz Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gizella Endre jogtanácsos, Volánbusz Közlekedési Zrt., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  235.781

 ( 151 )  2021.10.04.

 ( 210 )  M 20 02959

 ( 220 )  2020.10.02.

 ( 732 )  Volánbusz Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gizella Endre jogtanácsos, Volánbusz Közlekedési Zrt., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  235.782

 ( 151 )  2021.10.04.

 ( 210 )  M 20 03793

 ( 220 )  2020.12.10.

 ( 732 )  GNAT AND COMPANY LIMITED, Tortola (VG)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Éttermi szolgáltatások; kávézó és bár szolgáltatások; koktélszalon szolgáltatások; vendéglátási
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szolgáltatások; személyes szakács szolgáltatások; étel és ital biztosításával kapcsolatos szolgáltatások; ételek és

 ételek elkészítése elvitelre.

 ( 111 )  235.783

 ( 151 )  2021.10.04.

 ( 210 )  M 21 00298

 ( 220 )  2021.01.28.

 ( 732 )  COSWELL S.p.A., Funo di Argelato (IT)

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

 ( 541 )  RAPIDENT

 ( 511 )  3    Fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények, szájvizek nem gyógyászati célra; fogpaszta.

  10    Fogpótlások, protézisek.

  21    Fogkefék, fogászati eszközök fogpótlások tisztítására; tisztító eszközök fogászati célra.

 ( 111 )  235.784

 ( 151 )  2021.10.04.

 ( 210 )  M 21 00123

 ( 220 )  2021.01.14.

 ( 732 )  Locktius Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

 ( 111 )  235.785

 ( 151 )  2021.10.04.

 ( 210 )  M 21 00124

 ( 220 )  2021.01.14.

 ( 732 )  Locktius Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  235.786

 ( 151 )  2021.10.04.

 ( 210 )  M 21 00281

 ( 220 )  2021.01.26.

 ( 732 )  Andoli Nova Kft., Dunaharaszti (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és online kereskedelmi tevékenység a következő termékek vonatkozásában: alumínium,

rozsdamentes, tapadásmentes, gránitbevonatos, kerámiabevonatos, öntöttvas, zománcozott edények; edények;

serpenyők; grillserpenyők; grillszettek, paella; palacsintasütő; wok; evőeszközök; konyhai kések; tepsik;

kacsasütő, pizzasütő, rozsdamentes, tapadásmentes, zománcozott tepsik; tortaformák; kávéfőzők; grillserpenyők;
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barbecue szettek; szabadban történő sütéshez és főzéshez alkalmas edények és kiegészítők; bográcsok; grill

lapok; állványok szabad tűzi sütéshez és főzéshez; konyhai kiegészítő termékek, tálcák, fedők, vágódeszkák,

 műanyag dobozok, tálak, csöpögtetők; passzírozók; babzsákok; kaspók; virágtartók.

 ( 111 )  235.787

 ( 151 )  2021.10.04.

 ( 210 )  M 21 00113

 ( 220 )  2021.01.13.

 ( 732 )  Birkás Balázs, Ócsa (HU)

 ( 740 )  dr. Wéber Helga, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátás.

 ( 111 )  235.788

 ( 151 )  2021.10.04.

 ( 210 )  M 21 00300

 ( 220 )  2021.01.28.

 ( 732 )  Villám Group Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Simon és Mester Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 olajok és zsírok.

 ( 111 )  235.789

 ( 151 )  2021.10.04.

 ( 210 )  M 21 00288

 ( 220 )  2021.01.27.

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

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 )  DUNALUX

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

 gyanták; színezékek; porfestékek; pigmentek; tűzállófestékek; zománcok.

 35    Festékek és festékipari anyagok kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; kereskedelmi egységek

üzemeltetése; festékek és festékipari termékek kiállításának és szakmai bemutatóinak szervezése és lebonyolítása;

webindexelés kereskedelmi vagy reklámcélokra; reklámozás és marketingtevékenységek; festékek és festékipari

 anyagok interneten történő kereskedelme; outsourcing szolgáltatások.

 ( 111 )  235.790

 ( 151 )  2021.10.04.

 ( 210 )  M 20 02612

 ( 220 )  2020.09.03.
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 ( 732 )  Balogh Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  11    Elektromos kávéfőzők; csokoládé-szökőkutak, elektromos; főző berendezések és készülékek; italhűtő

 berendezések; kávékapszulák, üresen, elektromos kávéfőzőkhöz; kávépörkölő készülékek.

 21    Kávédarálók; kávéfilterek, nem elektromos; kávéfőzők, nem elektromos; kávéskannák, nem elektromos;

 kávéskészletek.

 30    Kávé; kávé alapú italok; kávé felhasználásával készült cukrászati termékek; fagylaltok; kávéaromák;

 kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kávékeverékek; tea; teaalapú italok; kakaó és kávépótló szerek.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kávé, tea, kávékeverékek, teák, csokoládék és kakaó felhasználásával

készült termékek értékesítése; elektromos kávéfőzők értékesítése; elektromos kávéfőzők bemutatása, kiállítása;

internetes kereskedelem; marketing és reklám tevékenységek; franchise rendszerek működtetése; különböző

 kávéfőzőgép gyártók kereskedelmi képviselete.

 41    Kávépörkölés-technológia know-how-k átadása; különböző kávék keverésének alapján létrejövő

kávékeverék know-how-k átadása; kávék élettani funkciójának előnyeivel kapcsolatos előadások szervezése és

 lebonyolítása; kávéféleségek létrehozása és azok know-how-jának átadása.

 ( 111 )  235.791

 ( 151 )  2021.10.04.

 ( 210 )  M 20 02613

 ( 220 )  2020.09.03.

 ( 732 )  Balogh Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  11    Elektromos kávéfőzők; csokoládé-szökőkutak, elektromos; főző berendezések és készülékek; italhűtő

 berendezések; kávékapszulák, üresen, elektromos kávéfőzőkhöz; kávépörkölő készülékek.

 21    Kávédarálók; kávéfilterek, nem elektromos; kávéfőzők, nem elektromos; kávéskannák, nem elektromos;

 kávéskészletek.

 30    Kávé; kávé alapú italok; kávé felhasználásával készült cukrászati termékek, fagylaltok; kávéaromák;

 kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kávékeverékek; tea; teaalapú italok; kakaó és kávépótló szerek.

 35    Kereskedelmi ügyeletek bonyolítása; kávé, tea, kávékeverékek, teák, csokoládék és kakaó felhasználásával

készült termékek értékesítése; elektromos kávéfőzők értékesítése; elektromos kávéfőzők bemutatása, kiállítása;

internetes kereskedelem; marketing és reklám tevékenységek; franchise rendszerek működtetése; különböző

 kávéfőzőgép gyártók kereskedelmi képviselete.

  37    Különböző kávéfőzőgép gyártók gépeinek kereskedelmi szervizelése.

 ( 111 )  235.792

 ( 151 )  2021.10.04.

 ( 210 )  M 21 00294

 ( 220 )  2021.01.27.

 ( 732 )  IQgen Vitamin Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gaal és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest,

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Acaipor étrend-kiegészítők; állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati készítmények és anyagok;

állatok fürdetésére szolgáló, készítmények [rovarirtók]; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; ásványvíz-sók; albumin étrend-kiegészítők; alginát étrend-kiegészítők; aminosavak állatorvosi

célokra; antioxidáns tabletták, gyógyszerek; antiparazita nyakörvek állatoknak; bakteriális készítmények orvosi és
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állatgyógyászati használatra; bakteriológiai készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra; bedörzsölő

szerek; biológiai készítmények állatorvosi célokra; biológiai készítmények orvosi célokra; borogatások; búzacsíra

étrend-kiegészítők; cédrusfa rovarriasztóként történő használatra; cement állatok patáinak kezelésére;

csukamájolaj; dezodorok, nem emberi használatra vagy állatoknak; diagnosztikai szerek állatgyógyászati

használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati

célokra; édeskömény gyógyászati célokra; élelmi rostok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő

enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; étvágycsökkentők orvosi,

gyógyászati használatra; étvágycsökkentő tabletták, gyógyszerek; enzimek állatorvosi célokra; enzimek

gyógyászati célokra; enzimkészítmények állatorvosi célokra; enzimkészítmények gyógyászati célokra;

féreghajtók, anthelmintikumok; féregirtószerek; fitoterápiás készítmények gyógyászati használatra; glükóz

étrend-kiegészítők; gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított

élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított hús; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált

élelmiszerek; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású állateledel; gyógynövények; gyógynövénykivonatok

orvosi célokra; gyógyszerek állatorvosi célokra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerek,

orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszeres samponok kisállatoknak; gyógytápanyag-készítmények terápiás

vagy gyógyászati használatra, gyógyteák; gyógyteák gyógyászati célokra, idegerősítő szerek; immunerősítők,

kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; kazein étrend-kiegészítők; kollagén gyógyászati célokra; kutya

mosdatószerek [rovarirtók], lecitin étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők;

lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; mikroorganizmus kultúrák orvosi és

állatgyógyászati használatra (2); mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra (1); nyomelem

készítmények emberi és állati fogyasztásra; oldatok, folyadékok állatgyógyászati használatra; pollen

étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők

állatoknak; reagenspapír állatorvosi célokra; rovarirtó hatású állatgyógyászati mosófolyadékok; rovarirtó hatású

állatsampon; rovarriasztószerek kutyáknak; sók ásványi fürdőkhöz; sók gyógyászati használatra; tápanyagok

mikroorganizmusok számára; táplálékkiegészítők; vegyi készítmények állatorvosi célokra, vitaminkészítmények;

 vitaminpótló tapaszok; zsírok állatgyógyászati célokra; zsírok gyógyászati célokra.

 31    Algarobilla [állati táplálék]; alom állatoknak; aromás homok [alom] házi kedvenceknek; búzacsíra állati

fogyasztásra; darakeverék haszonállatok hizlalására; ehető rágnivalók állatok részére, élesztő állati fogyasztásra;

erősítő takarmány állatoknak; fekhelyek és almok állatoknak; feldolgozatlan alga emberi vagy állati fogyasztásra;

földimogyoróból készült takarmánypogácsa; földimogyoró liszt állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor

keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; gyökerek állati fogyasztásra; halliszt állati fogyasztásra,

homokkal borított papír [alom] házi kedvenceknek; italok házikedvencek részére; korpás pép, táplálék állatoknak;

kutyaeledelek [kekszfélék]; lenmag állati fogyasztásra; lenmagliszt állati fogyasztásra; liszt állatoknak, magvak

állati fogyasztásra; mész állati takarmányhoz; olajos takarmánypogácsák; szeszfőzés során visszamaradt anyagok

[táplálék állatoknak]; takarmány istállóban tartott állatoknak; táplálék házi kedvenceknek; táplálékok és

 takarmányok állatoknak (1); táplálékok és takarmányok állatoknak (2); termékek állatok hizlalására.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz

kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények

valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; a következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: acaipor étrend-kiegészítők; állatgyógyászati készítmények;

állatgyógyászati készítmények és anyagok; állatok fürdetésére szolgáló, készítmények [rovarirtók]; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; ásványvizek gyógyászati használatra; ásványvíz-sók; albumin étrend-kiegészítők; alginát

étrend-kiegészítők; aminosavak állatorvosi célokra; antioxidáns tabletták, gyógyszerek; antiparazita nyakörvek

állatoknak; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra; bakteriológiai készítmények orvosi és

állatgyógyászati használatra; bedörzsölő szerek; biológiai készítmények állatorvosi célokra; biológiai

készítmények orvosi célokra; borogatások; búzacsíra étrend-kiegészítők; cédrusfa rovarriasztóként történő

használatra; cement állatok patáinak kezelésére; csukamájolaj; dezodorok, nem emberi használatra vagy

állatoknak; diagnosztikai szerek állatgyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás
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ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; édeskömény gyógyászati célokra; élelmi rostok;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára;

étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati használatra; étvágycsökkentő

tabletták, gyógyszerek; enzimek állatorvosi célokra; enzimek gyógyászati célokra; enzimkészítmények állatorvosi

célokra; enzimkészítmények gyógyászati célokra; féreghajtók, anthelmintikumok; féregirtószerek; fitoterápiás

készítmények gyógyászati használatra; glükóz étrend-kiegészítők; gyógyászati célokra adaptált italok;

gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított

hús; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

állateledel; gyógynövények; gyógynövénykivonatok orvosi célokra; gyógyszerek állatorvosi célokra;

gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszeres

samponok kisállatoknak; gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra, gyógyteák;

gyógyteák gyógyászati célokra, idegerősítő szerek; immunerősítők, kártékony állatok irtására szolgáló

készítmények; kazein étrend-kiegészítők; kollagén gyógyászati célokra; kutya mosdatószerek [rovarirtók], lecitin

étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők;

méhpempő étrend-kiegészítők; mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra (2);

mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra (1); nyomelem készítmények emberi és állati

fogyasztásra; oldatok, folyadékok állatgyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz

étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; reagenspapír állatorvosi

célokra; rovarirtó hatású állatgyógyászati mosófolyadékok; rovarirtó hatású állatsampon; rovarriasztószerek

kutyáknak; sók ásványi fürdőkhöz; sók gyógyászati használatra; tápanyagok mikroorganizmusok számára;

táplálékkiegészítők; vegyi készítmények állatorvosi célokra, vitaminkészítmények; vitaminpótló tapaszok; zsírok

állatgyógyászati célokra; zsírok gyógyászati célokra; algarobilla [állati táplálék]; alom állatoknak; aromás homok

[alom] házi kedvenceknek; búzacsíra állati fogyasztásra; darakeverék haszonállatok hizlalására; ehető rágnivalók

állatok részére, élesztő állati fogyasztásra; erősítő takarmány állatoknak; fekhelyek és almok állatoknak;

feldolgozatlan alga emberi vagy állati fogyasztásra; földimogyoróból készült takarmánypogácsa;

földimogyoróliszt állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra;

gyökerek állati fogyasztásra; halliszt állati fogyasztásra, homokkal borított papír [alom] házi kedvenceknek;

italok házikedvencek részére; korpás pép, táplálék állatoknak; kutyaeledelek [kekszfélék]; lenmag állati

fogyasztásra; lenmagliszt állati fogyasztásra; liszt állatoknak, magvak állati fogyasztásra; mész állati

takarmányhoz; olajos takarmánypogácsák; szeszfőzés során visszamaradt anyagok [táplálék állatoknak];

takarmány istállóban tartott állatoknak; táplálék házi kedvenceknek; táplálékok és takarmányok állatoknak (1);

 táplálékok és takarmányok állatoknak (2); termékek állatok hizlalására.

 ( 111 )  235.793

 ( 151 )  2021.10.04.

 ( 210 )  M 20 02252

 ( 220 )  2020.07.31.

 ( 732 )  Kőszegi Olivér, Budapest (HU)

 ( 541 )  Olchili

 ( 511 )  29    Tartósított chilipaprikák; chilit tartalmazó dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; chilit tartalmazó dzsemek, chilit

tartalmazó lekvárok (nem citrusfélékből); chilit tartalmazó lekvárok (citrusfélékből); chilit tartalmazó lekvárok

citrusokból; chilit tartalmazó paradicsom, feldolgozva; chilit tartalmazó paradicsomlé főzéshez; chilit tartalmazó

paradicsompüré; chilit tartalmazó paradicsomsűrítmény (püré); chilit tartalmazó sűrített paradicsom; chilit

tartalmazó tartósított paradicsom; chilit tartalmazó savanyúságok; chilit tartalmazó vegyes savanyúságok; chilit

tartalmazó csípős savanyúság, chilit tartalmazó savanyúságos szószok; chilit tartalmazó konzervek,

 savanyúságok.

 30    Chiliolaj ételízesítőként vagy fűszerként történő használatra; chilipor; chiliszósz; csípős chilipaprika szósz;

ízesítőként használatos chili paszta; chilit tartalmazó étkezési mustár; chilit tartalmazó étkezési
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mustárkészítmények; chilit tartalmazó mustár; chilit tartalmazó paradicsom ketchup; chilit tartalmazó

paradicsomalapú szószok; chilit tartalmazó paradicsomszószok; chilit tartalmazó ketchup; chilit tartalmazó

ketchup (szósz); chilit tartalmazó ketchupok; chilit tartalmazó főként ketchupből és salsából (szószból) álló

ételízesítők; chilit tartalmazó wasabi krém; chilit tartalmazó kész wasabi; chilit tartalmazó torma (fűszerek); chilit

tartalmazó tormaszószok; chilit tartalmazó elkészített torma (fűszer); chilit tartalmazó wasabipor (japán

 tormából); chilit tartalmazó savanyúságokból készített ízesítők.

 ( 111 )  235.794

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 00968

 ( 220 )  2021.03.04.

 ( 732 )  Mohácsi Német Önkormányzat, Mohács (HU)

 ( 541 )  Dunamenti Halfesztivál - Donauländisches Fischfestival

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

 ( 111 )  235.795

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 00967

 ( 220 )  2021.03.04.

 ( 732 )  MSZ EDDSZ, Budapest (HU)

 ( 541 )  Hála Gála

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

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

 ( 111 )  235.796

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01467

 ( 220 )  2021.04.09.

 ( 732 )  Shenzhen Green Olive Environmental Protection Technology Co., Ltd., Bao'an District, Shenzhen (CN)

 ( 740 )  SBGK ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Csészék [tálak]; fűszerkészletek; tartályok háztartási vagy konyhai használatra; étkészletek [edények];

evőeszközök, kések, villák és kanalak kivételével; ivóedények; fogpiszkálók; ivópoharak; műalkotások

 porcelánból, kerámiából, cserépből, terrakottából vagy üvegből; kerámiák háztartási célokra.

 ( 111 )  235.797

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01314

 ( 220 )  2021.03.25.

 ( 732 )  Tóth Csaba, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  EMBERSZERELŐ

 ( 511 )  44    Masszázs; masszázsszolgáltatások; masszázs és terapeutikus masszázs; mélyszöveti masszázs; a

 masszázzsal kapcsolatos információk.

 ( 111 )  235.798
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 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01465

 ( 220 )  2021.04.08.

 ( 732 )  Zentai Róbert, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Vikeleti Krisztián, Békéscsaba

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Járműmosás.

 ( 111 )  235.799

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01315

 ( 220 )  2021.03.26.

 ( 732 )  My Canteen Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhoz szállítás.

  43    Önkiszolgáló étterem-szolgáltatás.

 ( 111 )  235.800

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01469

 ( 220 )  2021.04.08.

 ( 732 )  Freiherr Von Twickel Georg Albert, Kajmád (HU)

 ( 740 )  Jánosik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Szőlő, friss.

  32    Szőlőmust.

  33    Borok.

 ( 111 )  235.801

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01468

 ( 220 )  2021.04.09.

 ( 732 )  Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft., Hévíz (HU)

  
( 546 )

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

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  235.802

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01147

 ( 220 )  2021.03.17.

 ( 732 )  Esztergomi Szakképzési Centrum, Esztergom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; éttermi

 szolgáltatások; kávéházak; szállodai szolgáltatások; tortadíszítés; vendéglátás.

 ( 111 )  235.803

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01477

 ( 220 )  2021.04.12.

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

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Szivartárcák nem nemesfémből; cigarettatárcák nem nemesfémből; cigaretta tartók nem nemesfémből;

cigarettaszopókák; szivarkák (cigarillos); öngyújtók dohányosoknak; cigaretták; dohánypótló anyagokat

 tartalmazó cigaretták, nem gyógyászati használatra; dohánytartó edények nem nemesfémből.

 ( 111 )  235.804

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01133

 ( 220 )  2021.03.16.

 ( 732 )  Panyolai Szilvórium Zrt., Panyola (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  235.805

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 00642

 ( 220 )  2021.02.18.
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 ( 732 )  BSH Hausgeräte GmbH, München (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő készülékek,

mérőberendezések, jelzőkészülékek, ellenőrző készülékek, életmentő készülékek, oktató készülékek; optikai,

súlymérő eszközök, mérőeszközök, jelzőeszközök, ellenőrző műszerek, életmentő műszerek, oktatási készülékek

és eszközök; készülékek villamos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, vezérlésére és

ellenőrzésére; műszerek villamos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, vezérlésére és

ellenőrzésére; felvevő készülékek; hangok, képek, adatok továbbítása, feldolgozása, másolása; mágneses

adathordozók; számítógépes hardver adatfeldolgozáshoz; számítógépek; számítógépes szoftver; mindenféle nem

üres adathordozó (amely ebbe az osztályba tartozik); mindenféle üres adathordozó (mely ebbe az osztályba

tartozik); számítógépes programok [tárolt]; elektronikusan tárolt adatok [letölthető]; elektronikus kiadványok

[letölthető]; speciális berendezések ház- és épületgépészeti alkalmazásra, amelyek alapvetően számítógépeket, a

kapcsolódó szoftvert is beleértve, foglalnak magukban; olyan speciális berendezések ház- és épületgépészeti

alkalmazásra, amelyek számítógépeket és a hozzájuk kapcsolódó szoftvert, valamint ház- és épülettechnikai

rendszereket, riasztó rendszereket, fűtő rendszereket, klíma rendszereket, világító rendszereket, sötétítő

rendszereket, megfigyelő rendszereket és szellőző rendszereket ellenőrző, vezérlő és működtető (ebbe az

osztályba tartozó) elektronikus készülékeket és eszközöket foglalnak magukban; beléptető rendszerek; biztonsági

rendszerek; multimédiás rendszerek; automatizált vezérlőberendezések épületekhez; kommunikációs,

 informatikai és telekommunikációs eszközök, a fent említett termékek, amelyek ebbe az osztályba tartoznak.

 38    Távközlési szolgáltatások; elektronikus online hozzáférés biztosítása telekommunikációs eszközökön

keresztül küldött információs adatbázisokhoz és fájlokhoz; hozzáférés biztosítása információkhoz az interneten és

mobil terminálokon keresztül; elektronikus üzenetváltás chatvonalak, chatszobák és internetes fórumok által;

távközlési szolgáltatások internetes platformokon és portálokon és mobil terminálokon keresztül; hozzáférés

biztosítása egy online interfészhez fűtőberendezések, vízszolgáltató készülékek, világítóeszközök,

szanitereszközök, klímaberendezések, szellőzőberendezések és biztonsági eszközök ellenőrzéséhez; tájékoztatás

 és tanácsadás az összes fent említett szolgáltatással kapcsolatban; elektronikus üzenet továbbítása.

 ( 111 )  235.806

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01130

 ( 220 )  2021.03.16.

 ( 732 )  Emporium Properties Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Heritázs

 ( 511 )  42    Információtechnológiai [IT] szolgáltatások; a felhasználók számára saját tartalmaik és képeik online

megjelentetését és megosztását lehetővé tevő interaktív hosztolási szolgáltatások; adatraktározás;

alkalmazás-szolgáltatás; audio fájlok elektronikus tárolása; digitális audio fájlok elektronikus tárolása; digitális

fényképek elektronikus tárolása; digitális fényképek és videók elektronikus tárolására szolgáló weboldal

biztosítása; digitális fényképek tárolására szolgáló tárhelyek hosztolása az interneten; digitális képek elektronikus

tárolása; digitális tartalmak hosztolása; digitális tartalom osztott tárolása; digitális videofájlok elektronikus

tárolása; digitális zene elektronikus tárolása; dokumentumok elektronikus tárolása; elektronikus adattárolás;

elektronikus fizetések feldolgozására szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása; elektronikus tárolási szolgáltatások adatbázisok, képek és más elektronikus adatok archiválásához;

elektronikus tárolási szolgáltatások elektronikus adatok archiválásához; elektronikus tárolási szolgáltatások

adatbázisok archiválásához; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása; fényképek elektronikus tárolása;

honlapon keresztül elérhető, nem letölthető szoftveralkalmazások időleges használatának biztosítása; képek

elektronikus tárolása; leltárkezelésre szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása; online, nem letölthető egyszeri bejelentkezési szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; online,
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nem letölthető egyszeri bejelentkezési szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; videók elektronikus

 tárolása.

 ( 111 )  235.807

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01313

 ( 220 )  2021.03.26.

 ( 732 )  My Canteen Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  MY CANTEEN ÖNKISZOLGÁLÓ ÉTTEREMLÁNC

 ( 511 )   39    Étel házhoz szállítás.

  43    Önkiszolgáló étterem-szolgáltatás.

 ( 111 )  235.808

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01148

 ( 220 )  2021.03.17.

 ( 732 )  Esztergomi Szakképzési Centrum, Esztergom (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; éttermi

 szolgáltatások; kávéházak; szállodai szolgáltatások; tortadíszítés; vendéglátás.

 ( 111 )  235.809

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01126

 ( 220 )  2021.03.16.

 ( 732 )  Pirner Alma, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; étvágy csökkentő tabletták, gyógyszerek;

 fogyasztó tabletták.

 41    Coaching (tréning); egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line publikálása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési

szolgáltatások edzési célokra; know-how átadása (képzés); könyvkiadás; mentorálás; oktatás biztosítása;

személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások (fitnesz edzés); szemináriumok

 szervezése és lebonyolítása.

  44    Diétás és táplálkozási tanácsadás.

  45    Személyi stílustanácsadás.

 ( 111 )  235.810

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01645

 ( 220 )  2021.04.23.

 ( 732 )  Életmódtréner.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching (tréning); egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line publikálása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési

szolgáltatások edzési célokra; know-how átadása (képzés); könyvkiadás; mentorálás; oktatás biztosítása;

személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások (fitnesz edzés); szemináriumok

 szervezése és lebonyolítása.

  44    Diétás és táplálkozási tanácsadás.

  45    Személyi stílustanácsadás.

 ( 111 )  235.812

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 00154

 ( 220 )  2021.01.19.

 ( 732 )  Katona Zoltán, Budapest (HU)

 Katonáné Dékán Katalin, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Elektromos elemek, akkumulátorok (1).

 ( 111 )  235.813

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 00806

 ( 220 )  2021.03.02.

 ( 732 )  Haklik Zita, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Vető és Kovácsházy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Amulettek [ékszerek], arany, nyers vagy vert, aranyszál [ékszerekhez], brossok, [ékszerek], cabochonok,

cipődíszek [ékszerek], díszdobozok karórákhoz, dísztűk [ékszerek], dobozok nemesfémből, ékkövek,

ékszerbemutató dobozok, ékszerdobozok, ékszerek, ékszerek borostyánkőből, ékszerkellékek, ékszertokok,

ékszertűk kalapra, elefántcsont ékszerek, elektronikus órák, karórák, ellenőrző órák [központi órák], érmék,

ezüstcérna, ezüst, megmunkálatlan vagy vert, ezüst szálak [ékszerek], fekete borostyánkő díszek [zsett],

féldrágakövek, fityegők, díszek kulcskarikákhoz, függők ékszerekhez, fülbevalók, gyémántok, gyöngyök

borostyánkőből, gyöngyök [ékszerek], gyöngyszemek ékszerkészítéshez, gyűrűk [ékszerek], hímzett textilből

készült karkötők [ékszer], irídium, jelvények nemesfémből, kalapdíszek [ékszerek], kapcsok ékszerkészítéshez,

karkötők [ékszerek], keresztek mint ékszerek, kulcskarikák [apró díszekkel, fityegőkkel], kulcskarikák
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nemesfémből, láncok [ékszerek], mandzsettagombok, medálok, medálok [ékszerek], mellszobrok nemesfémből,

misbaha [imafüzérek], nemesfémből készült műtárgyak, műalkotások, nemesfém ötvözetek, nemesfém rudak,

nyakkendőtűk, nyakláncok [ékszerek], nyers vagy félig megmunkált gagát, nyers vagy félig megmunkált

nemesfémek, palládium, peridot, platina [fém], rézérmék, zsetonok, ródium, rózsafüzérek, olvasók, ruténium

spinellek [drágakövek], stopperórák, strassz [drágakő utánzat], szálak nemesfémből [ékszerek], szíjak órákhoz,

 szobrok nemesfémből, visszahúzható kulcstartók, zománcozott ékszerek.

 ( 111 )  235.814

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 00807

 ( 220 )  2021.03.02.

 ( 732 )  Haklik Zita, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Vető és Kovácsházy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Amulettek [ékszerek], arany, nyers vagy vert, aranyszál [ékszerekhez], brossok, [ékszerek], cabochonok,

cipődíszek [ékszerek], díszdobozok karórákhoz, dísztűk [ékszerek], dobozok nemesfémből, ékkövek,

ékszerbemutató dobozok, ékszerdobozok, ékszerek, ékszerek borostyánkőből, ékszerkellékek, ékszertokok,

ékszertűk kalapra, elefántcsont ékszerek, elektronikus órák, karórák, ellenőrző órák [központi órák], érmék,

ezüstcérna, ezüst, megmunkálatlan vagy vert, ezüst szálak [ékszerek], fekete borostyánkő díszek [zsett],

féldrágakövek, fityegők, díszek kulcskarikákhoz, függők ékszerekhez, fülbevalók, gyémántok, gyöngyök

borostyánkőből, gyöngyök [ékszerek], gyöngyszemek ékszerkészítéshez, gyűrűk [ékszerek], hímzett textilből

készült karkötők [ékszer], irídium, jelvények nemesfémből, kalapdíszek [ékszerek], kapcsok ékszerkészítéshez,

karkötők [ékszerek], keresztek mint ékszerek, kulcskarikák [apró díszekkel, fityegőkkel], kulcskarikák

nemesfémből, láncok [ékszerek], mandzsettagombok, medálok, medálok [ékszerek], mellszobrok nemesfémből,

misbaha [imafüzérek], nemesfémből készült műtárgyak, műalkotások, nemesfém ötvözetek, nemesfém rudak,

nyakkendőtűk, nyakláncok [ékszerek], nyers vagy félig megmunkált gagát, nyers vagy félig megmunkált

nemesfémek, palládium, peridot, platina [fém], rézérmék, zsetonok, ródium, rózsafüzérek, olvasók, ruténium

spinellek [drágakövek], stopperórák, strassz [drágakő utánzat], szálak nemesfémből [ékszerek], szíjak órákhoz,

 szobrok nemesfémből, visszahúzható kulcstartók, zománcozott ékszerek.

 ( 111 )  235.815

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 00320

 ( 220 )  2021.01.29.

 ( 732 )  Dr. Jenei András, Üllő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Fogászattal kapcsolatos üzleti tanácsadás és konzultáció; fogászattal kapcsolatos franchise-ok létrehozásával

kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; fogászattal kapcsolatos franchise-ok üzemeltetésével kapcsolatos üzleti

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

fogászati franchise-ra vonatkozó ügyviteli tanácsadási szolgáltatások; franchise üzletek létesítésével kapcsolatos

üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; franchise-zal

kapcsolatos üzleti ügyek adminisztrációja; létesítmények franchise-rendszerben való működtetésével kapcsolatos

tanácsadás; marketing támogatást nyújtó franchise szolgáltatások; segítségnyújtás franchise rendszerű vállalat
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működtetéséhez; segítségnyújtás [üzleti] franchise-ok létrehozásával kapcsolatban; üzleti támogatást nyújtó

franchise szolgáltatások; marketing-szolgáltatások a fogászat területén; fogászati egészségbiztosítással

 kapcsolatos adminisztrációs szolgáltatások.

  36    Fogászattal kapcsolatos pénzügyi tanácsadás a franchise területén.

  41    Fogászattal kapcsolatos üzleti, oktatási szolgáltatások; fogászattal kapcsolatos know-how átadása (képzés).

 44    Fogászat; fogászati eszközökhöz kapcsolódó tanácsadás; fogászati klinikák szolgáltatásai; fogászati

szolgáltatások; fogászati tanácsadás; fogászattal kapcsolatos tanácsadás; fogászattal kapcsolatos tájékoztatás;

 kozmetikai fogászat; szedációs fogászat.

 ( 111 )  235.816

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01464

 ( 220 )  2021.04.08.

 ( 732 )  Kádas Gábor Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

kereskedelmi adminisztráció; marketing és promóciós szolgáltatások, marketing és üzleti tervek készítése,

marketing és promóciós anyagok terjesztése; adatfeldolgozás és rendszerezés, emberi erőforrás management,

 üzleti konzultáció és tanácsadás.

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

 pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 111 )  235.817

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 01292

 ( 220 )  2021.03.25.

 ( 732 )  Víz András Péter, Budapest (HU)

 ( 541 )  Cloudent

 ( 511 ) 9    Szoftverek; számítógépes segédprogramok fájl kezeléshez; számítógépes szoftverek adattárolás

 automatizálásához; számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; szoftvertervezési szolgáltatások;

szoftvertelepítés; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás; számítógépes szoftverek bérbeadása és

 karbantartása.

 ( 111 )  235.818

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 00308

 ( 220 )  2021.01.28.

 ( 732 )  Huitang Global Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 7    Levegőelszívó gépek; gőzzel tisztító készülékek; elektromos juicer-ek; elektromos keverőgépek (1);

elektromos keverőgépek (2); kávédarálók, nem kézzel működtetett; porelszívó készülék háztartási célra (1);

porelszívó készülék háztartási célra (2); porszívók; porszívóhoz csatlakoztatható illat- es fertőtlenítőszer szóró

 tartozékok; tisztítógépek es berendezések, elektromos; elektromos gőzölős felmosófejek.

 ( 111 )  235.820

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 00551

 ( 220 )  2021.02.11.

 ( 732 )  Haluxvill Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lenkei Balázs, Budapest

  

( 546 )

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

szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

 feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök.

 ( 111 )  235.822

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 20 03880

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  Schneiderné Kiss Margit Nóra, Nyáregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Kenderből nyert fehérje- és kenderolaj, különféle áruk, nevezetesen testápolási és piperecikkek, étrend és

táplálékkiegészítők, étkezési étrend-adalékanyagok kulináris célokra, italok, valamint élelmiszeripari termékek és

 ruházat gyártásához.

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

eszenciaolajok; testápolási és piperecikkek, nevezetesen test-, kéz- és arckrémek, fürdő- és bőrkrémek,

bőrnedvesítők és hidratálókrémek, samponok, balzsamok és testmosás; éteres olajok; esszenciális növényi olajok;

természetes illóolajok; kevert illóolajok; emulgeált illóolajok; olajok kozmetikai célokra; illóolajok a bőr

 ápolásához; illóolajok az idegek megnyugtatására; kozmetika.

5    Kannabisz gyógyászati célokra; gyógynövénykivonatok; gyógynövénykivonatok gyógyászati használatra;

növényi és gyógynövénykivonatok gyógyászati használatra; táplálékkiegészítők, elixírek (gyógyszerészeti

készítmények); elixírek; étrendkiegészítők emberek és állatok számára; étrendkiegészítők a koleszterin

szabályozására; étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; táplálék- és étrendkiegészítők; gyulladásgátló

készítmények; gyulladásgátló és lázcsillapító készítmények; biológiai készítmények gyógyászati használatra;

biológiai készítmények orvosi vagy állatorvosi használatra; biotechnológiai készítmények orvosi használatra;

gyógyászati készítmények és anyagok rák megelőzésére; gyomor-bél betegségek kezelésében használt

gyógyszerészeti készítmények és anyagok; ásványi készítmények és anyagok gyógyászati használatra;
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gyógyszerészeti készítmények és anyagok; gyógyászati készítmények és anyagok rák kezelésére; gyógyászati

készítmények rák megelőzésére és kezelésére; biofarmakon termékek rák kezelésére; gyógyászati készítmények

és készítmények rák megelőzésére és kezelésére; étrend-kiegészítőként használt antioxidánsok;

étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítők állatorvosi használatra; vitaminokból álló étrend-kiegészítők;

étrend-kiegészítőként használt italok; táplálék-kiegészítők; vitamin kiegészítők vízoldható tabletták formájában

pezsgő italok készítéséhez; gyógynövény-kiegészítők; sportsérülések kezelésére szolgáló gyógyszerészeti

 készítmények; étrend-kiegészítők sportolók számára; folyadékok, krémek sportolók lábának kezeléséhez.

 ( 111 )  235.827

 ( 151 )  2021.10.05.

 ( 210 )  M 21 00658

 ( 220 )  2021.02.20.

 ( 732 )  Dér Leonóra, Kazár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Audio felvételek; audiovizuális felvételek; elektronikus folyóiratok; elektronikus kiadványok az interaktív

technológia területén; letölthető digitális fényképek; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető

képfájlok; letölthető média; letölthető számítógépes grafikák; letölthető oktatási média; letölthető videofelvételek;

podcastok; rögzített videók; videofelvételek; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális

 vagy analóg rögzítő és tároló média.

 41    Audio/vizuális bemutatók készítése; előre felvett videofilmek elkészítése; élő szórakoztató műsorok

rendezése; fényképszerkesztés; filmek és videofilmek gyártása; hang- és videofelvételek készítése; hangfelvétel

készítés; hangfelvételek szerkesztése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; videószerkesztés;

 videofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videók, videofelvételek készítése; videorögzítés.

 ( 111 )  235.829

 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 20 03970

 ( 220 )  2020.12.23.

 ( 732 )  MIRBESZ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

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

 (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

 lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 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.

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta.

 ( 111 )  235.830
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 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 20 03971

 ( 220 )  2020.12.23.

 ( 732 )  MIRBESZ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

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

 (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

 lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 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.

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta.

 ( 111 )  235.832

 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 21 00283

 ( 220 )  2021.01.26.

 ( 732 )  Andoli Nova Kft., Dunaharaszti (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és online kereskedelmi tevékenység a következő termékek vonatkozásában; alumínium,

rozsdamentes, tapadásmentes, gránitbevonatos, kerámiabevonatos, öntöttvas, zománcozott edények; edények;

serpenyők; grillserpenyők; grillszettek, paella; palacsintasütő; wok; evőeszközök; konyhai kések; tepsik;

kacsasütő, pizzasütő, rozsdamentes, tapadásmentes, zománcozott tepsik; tortaformák; kávéfőzők; grillserpenyők;

barbecue szettek; szabadban történő sütéshez és főzéshez alkalmas edények és kiegészítők; bográcsok; grilllapok;

állványok szabad tűzi sütéshez és főzéshez; konyhai kiegészítő termékek, tálcák, fedők, vágódeszkák, műanyag

 dobozok, tálak, csöpögtetők; passzírozók; babzsákok; kaspók; virágtartók.

 ( 111 )  235.833

 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 21 00132

 ( 220 )  2021.01.15.

 ( 732 )  THONET & VANDER GERMANY GmbH, Nurnberg (DE)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Erősítők; audióberendezések gépjárművekhez: sztereofonikus berendezések, hangszórók, erősítők,

equalizerek, keresztváltók, hangszórószekrények; hangszórók; számítógépek központi feldolgozó egységei;
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számítógéphez kialakított perifériák és ezek részei; elektronikus alkatrészek számítógépekhez; elektronikus

vezérlő áramkörök számítógépekhez, televíziókhoz és audió berendezésekhez; hangosbemondók; notebook-ok és

laptopok; hang equalizerek és keresztváltók; sztereó kábelek; sztereó fejhallgatók; sztereó vevőkészülékek;

 sztereó rádiók.

 ( 111 )  235.834

 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 21 00454

 ( 220 )  2021.02.05.

 ( 732 )  Flex Autó Rent Kft., Kisújszállás (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   36    Finanszírozási szolgáltatások.

 ( 111 )  235.835

 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 20 03468

 ( 220 )  2020.11.13.

 ( 732 )  NJF Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; álló asztalok; állószekrények; beépített bútorok; beépített

hálószobabútor; beépített konyhabútor; beépített konyhaszekrények, konyhablokkok; beépített szekrények; beltéri

bútorok; bútorok; bútorpolcok; ebédlőasztalok; fémbútorok; kanapék, díványok; kárpitozott bútor; kisasztalkák;

kisasztalok; kisszekrények; kisszekrények [bútorok]; komódok, fiókos szekrények; konyhabútorok; konyhai

 asztalok; könyvespolcok.

 ( 111 )  235.836

 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 20 03272

 ( 220 )  2020.11.02.

 ( 732 )  SetSales Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói vélemények szolgáltatása

kereskedelmi vagy reklámcélokra; hirdetési- és reklámszolgáltatások; import-export ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások;

 munkaerő-toborzás; szabadtéri reklámozás, hirdetés; telemarketing szolgáltatások; üzleti információk.

 39    Ajándékcsomagolás; áruszállítás; fuvarozás, áruszállítás; információ szállítással kapcsolatban; szállítás;

 termékek csomagolása.

 ( 111 )  235.837

 ( 151 )  2021.10.06.

 ( 210 )  M 20 03463

 ( 220 )  2020.11.13.

 ( 732 )  Firhang Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Lakástextil, függöny, függönyvarrási-kellékek kis- és nagykereskedelme.
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  40    Fényáteresztő függönyök, dekorfüggönyök, párnahuzatok, ágytakarók egyedi varrása, gyártása.

 ( 111 )  235.859

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 00015

 ( 220 )  2021.01.04.

 ( 732 )  Lóránth Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  235.861

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01157

 ( 220 )  2021.03.17.

 ( 732 )  Havasi Gyopár Plasztker Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Szemeteszsákok; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból.

 ( 111 )  235.862

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 00668

 ( 220 )  2021.02.22.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  235.863

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 00837

 ( 220 )  2021.03.03.

 ( 732 )  Tőzsér András Béla, Salgótarján (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  35    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények-, nem gyógyhatású fogkrémek-, illatszerek-,

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

csiszolószerek-, gyógyszerészeti-, gyógyászati- és állatgyógyászati használatra-, 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-, kartékony állatok írtására szolgáló készítmények-,

gombaöló szerek (fungicidek)-, gyomirtó szerek (herbicidek)-, nemesfémek és ötvözeteik-, ékszerek-, drágakövek

és féldrágakövek-, órák és más időmérő eszközök-, ruházati cikkek-, cipők-, fejfedők kiskereskedelmi

 szolgáltatása.

 ( 111 )  235.864

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 00824

 ( 220 )  2021.03.03.

 ( 732 )  WHITE LAKE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Kovári Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; articsóka, tartósított; bab, tartósított; bogyós gyümölcsök,

konzervált; borsó, tartósított; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; előkészített gyümölcsök; fagyasztott

gyümölcsök; fagyasztva szárított zöldségek; fagyasztva szárított hús; feldolgozott gyümölcsökből válogatás;

feldolgozott zöldségek; fokhagyma [konzervek]; gomba, tartósított; garnélarákok, apró, nem élő; garnéla rákok,

nem élő; gyömbérdzsem; gyömbér, tartósított; gyümölcsalapú koncentrátum főzéshez; gyümölcs alapú snackek;

gyümölcsbefőttek; gyümölcs csipsz; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított;

gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek; halfilé; halikra,

elkészítve; halkonzerv; hal, tartósított; heringek [nem élő]; homár, nem élő; kagylófélék, rákfélék [nem élő];

kagylók, nem élő; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kaviár; kristályosított gyömbér; languszták, nem élő;

lekvárok [citrusfélékből]; nem élő puhatestűek; osztriga, nem élő; olajbogyó, tartósított; pácolt gyömbér;

paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; préselt gyümölcspép; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami,

nem élő; ratatouille; sózott hal; szardella, nem élő; szardínia [nem élő]; szarvasgomba, tartósított; tajine

[elkészített hús, hal vagy zöldség]; tartósított paprika; tonhal [nem élő]; zöldségalapú kenhető termékek;

zöldségalapú koncentrátum főzéshez; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldséglevek

főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; paradicsomot tartalmazó készítmények;

 paradicsomot tartalmazó sűrítmények.

  30    Paradicsomszósz; gyümölcsszószok.

 32    Paradicsomlevek [italok]; zöldséglevek [italok]; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; mustok; smoothie-k [gyümölcs- vagy

 zöldségitalok]; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz.

 ( 111 )  235.865

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 00823

 ( 220 )  2021.03.02.

 ( 732 )  Brandking Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Marton Péter, Balatonalmádi

  

( 546 )

 ( 511 )  27    Mesterséges gyep, műgyep; mesterséges gyep játékra használt felületek burkolására; mesterséges gyep,

sportolásra használt felületek burkolására; mesterséges gyep sporttevékenységekhez használt felületek

burkolására; mesterséges gyep szabadidős tevékenységekhez használt felületek burkolására; párnázott alátétek

 mesterséges gyephez; szabadidős célra használt területek felületére fektethető mesterséges gyep.

 44    Pázsitgondozás; gyep kiválasztásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; gyep tervezéssel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; gyepgondozási szolgáltatások; gyepszőnyeg fektetés; gyepszőnyeg fektetésével

 kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; mesterséges gyep fektetése.

 ( 111 )  235.866

 ( 151 )  2021.10.12.

 ( 210 )  M 21 00825

 ( 220 )  2021.03.03.

 ( 732 )  Herbiovit Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  HERBIOVIT

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

 ( 111 )  235.868

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 00344

 ( 220 )  2021.01.29.

 ( 732 )  ÉLELEM Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Ákos László, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  235.869

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 00674

 ( 220 )  2021.02.22.

 ( 732 )  Miklós Laura, Siklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Gábor Gergely, Budapest

 ( 541 )  SONORA

 ( 511 )  16    Grafikai nyomatok; művészeti grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; grafikus

rajzok; képek; művészi képek; művészi lenyomatok; papírkivágások; rajzok; nyomatok [metszetek]; írószerek;

művészeti, kézműves és modellező eszközök; művészpapír; öntapadós műanyag fóliák képek keretezéséhez;

rajzsablonok; rátétek papírból; sablonok, stencilek; vászonnyomatok; ajándéktáskák, szatyrok papírból;

ajándékcsomagoló papír; ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból; ajándékkártyák; ajándékutalványok;

ajándék utalványok, vásárlási utalványok; bélyegző [pecsét] tartó dobozok; bélyegző [pecsét] tartó dobozok,

tokok; címkék, matricák; fejléces levélpapír; fanzinok; füzetek; grafikák; határidőnaplókhoz való borítások;
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határidőnaplók [nyomdaipari termékek]; határidőnaplók; irodaszerek; jegyzetfüzetek, noteszek; jegyzetfüzetek;

könyvjelzők; könyvjelzők, nem nemesfémből; könyvtámaszok; kézikönyvek oktatási célokra; matrica;

megrendelőlapok; monográfiák; műsorfüzetek; névjegykártyák; nyomtatott brosúrák; nyomtatott anyagok oktatási

célokra; nyomtatott díjak [nyomtatványok], oklevelek; nyomtatott emblémák; nyomtatott folyóiratok, magazinok;

nyomtatott oktatási anyagok; nyomtatott publikációk; oktatási kézikönyvek; oktató jellegű kiadványok; öntapadós

betűk; öntapadós betűk és számok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós címkék papírból;

öntapadós fóliák [papíráru]; papír könyvborítók; papír könyvek burkolására; papír könyvjelzők; reklámbrosúrák;

reklámplakátok; számítógépes kézikönyvek, útmutatók; könyvek; közlemények, kiadványok; papírból készült

tasakok csomagoláshoz; könyvborítók; könyvkötések; könyvcsomagolások; kihajtós könyvek; tájékoztató

könyvek; fantasy könyvek; képzőművészeti könyvek; képregény-könyvek; védőborítók könyvekhez; könyvborító

fóliák; könyvecskék, brosúrák; külső könyvborítók; vászon könyvkötéshez; bőr könyvborítók; ismeretterjesztő

 könyvsorozatok; nem szépirodalmi könyvek.

 ( 111 )  235.870

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 00670

 ( 220 )  2021.02.22.

 ( 732 )  Bowman and Becker Korlátolt Felelősségű Társaság, Martonvásár (HU)

 ( 740 )  Dr. Mikecz András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Bálok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  235.871

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 00661

 ( 220 )  2021.02.21.

 ( 732 )  Reichenberger Zsuzsanna Ilona, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Gyantás szőrtelenítés.

 ( 111 )  235.872

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 00659

 ( 220 )  2021.02.19.

 ( 732 )  Oláh Tamás, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.
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 ( 111 )  235.873

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 00180

 ( 220 )  2021.01.20.

 ( 732 )  Dry Beta Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hevér Judit, Budapest

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  235.874

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01664

 ( 220 )  2021.04.23.

 ( 732 )  Némethy György, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz.

 ( 111 )  235.878

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01847

 ( 220 )  2021.05.07.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  TROSOLUTE

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  235.879

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01850

 ( 220 )  2021.05.07.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  ERISOLUTE

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.
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5    Humán gyógyszerészeti készítmények bőrgyógyászati felhasználásra; étrend-kiegészítők; gyógyhatású

 kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre.

 ( 111 )  235.880

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01849

 ( 220 )  2021.05.07.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  LULLOMIN

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  235.881

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 20 03679

 ( 220 )  2020.12.01.

 ( 732 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CLASSIC

 ( 511 )  19    Kátrány; cementlapok; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok,

nem fémből; lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből; útmenti biztonsági korlátok, nem fémből; kő;

 építőelemek betonból; műkő; járólapok, nem fém; nem fémes anyagokból készült útburkoló blokkok.

 ( 111 )  235.883

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01848

 ( 220 )  2021.05.07.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  TROMILIN

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  235.885

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01489

 ( 220 )  2021.04.12.

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

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi vállalkozások

irányításához nyújtott, közönségkapcsolattal kapcsolatos segítségnyújtás; közönségszolgálathoz kapcsolódó
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tanácsadási szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

árubemutatás; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra; árubemutatók

szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; áru bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök segítségével, az

úgynevezett teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is; audio-vizuális bemutatók előkészítése és

lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás (promóciós/reklámozási célokra); bemutatók szervezése eladási célokra;

bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra; értékesítési bemutatók;

kirakatrendezési szolgáltatások; promóciós, reklámcélú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése és

lebonyolítása; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;

termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; termékek és szolgáltatások bemutatása; üzleti merchandising

kijelző szolgáltatások; divatbemutatók kereskedelmi célokra; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

gazdasági és reklámcélú szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi

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

kereskedelmi bemutatók levezetése; kereskedelmi bemutatók promóciója és lebonyolítása; kereskedelmi

bemutatókkal kapcsolatos szervezési szolgáltatások; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi

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

rendezvények szervezése; kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; virtuális kereskedelmi bemutatók

online; adminisztratív hűségkártya szolgáltatások; engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést magukban

foglaló húségprogramok adminisztrációja; értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése,

működtetése és felügyelete; értékesítési és promóciós ösztönzőprogramok adminisztrációja; harmadik fél

termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsitése értékesítések adminisztrációja és promóciós ösztönző sémák

útján, amelyek kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak; hűség- és ösztönző programok működtetése;

mások termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése réven; ügytélkapcsolat-kezelés; vásárlói

hűségprogramok szervezése működtetése és felügyelete; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-,? promóiós-

és/vagy reklámcélokra; áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok

terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsitése kuponok

terjesztése réven; hirdetések és reklámanyagok (szórólapok. prospektusok, reklámcédulák és minták) terjesztése;

promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése

reklámcélból; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-. marketing és hirdetés, anyagok terjesztése;

reklámanyagok online terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámminták

terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;

reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;

termékminták, áruminták terjesztése; e-kereskedelemmel kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; fogyasztói

vásárlási szokások elemzésével kapcsolatos tanácsadás; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói

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

marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártok részere; marketing tanácsadás; marketingtanácsadás a

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

szervezésével kapcsolatos konzultáció vállalatok számára; Reklám- és marketing konzultáció; sajtóreklámozási

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

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

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

reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása; számítógépes hirdetési szolgóltatások nyújtása;

termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; weboldalakon biztosított

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

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

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

vásárlási szolgáltatások; árelemzés; árösszehasonlító szolgáltatások; árubeszerzés másik vállalkozás

megbízásából; árubeszerzéssel és -értékesítéssel kapcsolatos szerződések tárgyalása; áruk eladására és
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beszerzésére vonatkozó megállapodások közvetítése; árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói adatok

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

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

adminisztratív feldolgozása; jótállás, igények feldolgozásával kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások;

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

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

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

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

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

kereskedelmi tranzakciók intézése; postai csomagküldő szolgáltatósok adminisztratív feldolgozása és

megszervezése; rendelések elektronikus feldolgozása; rendelési szolgáltatások; rendelési szolgáltatások

megbízásra; reklámozással kapcsolatos közvetítő, szolgáltatások; számítógépes megrendelések adminisztratív

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

számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; telemarketing szolgáltatások; termékek

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

adminisztrációs szolgáltatások internetes eladások feldolgozására; vásárlói megrendelések adminisztratív

feldolgozása postai csomagküldő vállalatok által biztosított szolgáltatások keretében; vásárlót termékinformációk

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

adatfeldolgozás; kereskedelmi információk szerzése; kereskedelmi információk összeállítása; kereskedelmi

információk gyűjtése; kereskedelmi nyilvántartások összeállítása; készletellenőrzési jelentések számítógépesített

összeállítása; készletkezelési szolgáltatások; online adatfeldolgozási szolgáltatások; online adatfeldolgozó

szolgáltatások; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szolgáltatás értékesítési mennyiség figyelésére; webáruház

működtetésével kapcsolatos adminisztráció; webáruház működtetésével kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;

 webáruház működtetése mint kereskedelmi szolgáltatás.

 ( 111 )  235.887

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01661

 ( 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 )  235.888

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01044

 ( 220 )  2021.03.08.

 ( 732 )  Pauli Zoltán 50%, Palkonya (HU)

 Tóth Veronika 50%, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GYÉMÁNT
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 ( 511 )  33    Borok; borpuncs; forralt bor; édes borok; asztali borok; rozé borok; vörösborok; fehérborok; alkoholos

borok; bor alapú italok; bor alapú aperitifek; alacsony alkoholtartalmú bor; bort tartalmazó italok [fröccsök];

eredetmegjelöléssel védett borok; borból és gyümölcsléből készült alkoholos italok; pezsgős borok; habzóbor,

 pezsgő; gyöngyözőbor.

 ( 111 )  235.889

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 20 03675

 ( 220 )  2020.12.01.

 ( 732 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VIA ROMA

 ( 511 )  19    Kátrány; cementlapok; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok,

nem fémből; lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből; útmenti biztonsági korlátok, nem fémből; kő;

 építőelemek betonból; műkő; járólapok, nem fém; nem fémes anyagokból készült útburkoló blokkok.

 ( 111 )  235.891

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 20 03676

 ( 220 )  2020.12.01.

 ( 732 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FLORENZ

 ( 511 )  19    Kátrány; cementlapok; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok,

nem fémből; lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből; útmenti biztonsági korlátok, nem fémből; kő;

 építőelemek betonból; műkő; járólapok, nem fém; nem fémes anyagokból készült útburkoló blokkok.

 ( 111 )  235.893

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 20 03677

 ( 220 )  2020.12.01.

 ( 732 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SUAVE

 ( 511 )  19    Kátrány; cementlapok; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok,

nem fémből; lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből; útmenti biztonsági korlátok, nem fémből; kő;

 építőelemek betonból; műkő; járólapok, nem fém; nem fémes anyagokból készült útburkoló blokkok.

 ( 111 )  235.894

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 20 03678

 ( 220 )  2020.12.01.

 ( 732 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TOSCANA

 ( 511 )  19    Kátrány; cementlapok; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok,

nem fémből; lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből; útmenti biztonsági korlátok, nem fémből; kő;

 építőelemek betonból; műkő; járólapok, nem fém; nem fémes anyagokból készült útburkoló blokkok.
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 ( 111 )  235.895

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01316

 ( 220 )  2021.03.26.

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

 ( 740 )  Kismester Károly, Pécs

  

( 546 )

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

 ( 111 )  235.896

 ( 151 )  2021.10.12.

 ( 210 )  M 21 01170

 ( 220 )  2021.03.18.

 ( 732 )  BGB Interherb Kft., Budapest (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.

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

 ( 111 )  235.897

 ( 151 )  2021.10.12.

 ( 210 )  M 21 01169

 ( 220 )  2021.03.18.

 ( 732 )  BGB Interherb Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Interherb ReStart

 ( 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.

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

 ( 111 )  235.898

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01168

 ( 220 )  2021.03.18.

 ( 732 )  Hettyei-Éptech Kft., Sümeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Beton; beton építőanyagok; beton burkolólapok; beton idomkövek; beton támfalak; beton útburkoló elemek;

beton útburkoló kövek; beton útburkoló lapok; betoncölöpök; betonfalak; betonfalak építkezéshez;

betongerendák; betonlapok; betonlapok, betontáblák; betonoszlopok; betonoszlopok építőanyagként; betontéglák;

 betontömbök; betontömbök folyók partjainak védelméhez; betontömbök partvédelemhez.
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 ( 111 )  235.899

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01158

 ( 220 )  2021.03.17.

 ( 732 )  Dékány István, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend- és táplálékkiegészítők.

  25    Szabadidő ruházat.

 ( 111 )  235.900

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01163

 ( 220 )  2021.03.18.

 ( 732 )  Zákány Dániel, Debrecen (HU)

 ( 541 )  Grillakadémia

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 111 )  235.901

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 00831

 ( 220 )  2021.03.03.

 ( 732 )  Csifári Máté 50%, Budapest (HU)

 Somodi Bertold 50%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Banana Beach

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  235.902

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 20 02577

 ( 220 )  2020.09.01.

 ( 732 )  Bereczky Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bacsek György Imre, Budapest

 ( 541 )  Pandamasszázs

 ( 511 )  44    Masszázs; lávaköves masszázs; hagyományos japán masszázs; masszázs és terapeutikus shiatsu masszázs;

 masszázsszolgáltatások; mélyszöveti masszázs; thai masszázs.

 ( 111 )  235.903

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01324

 ( 220 )  2021.03.26.

 ( 732 )  Várkonyi Krisztina, Nagykanizsa (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;

éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kávéházak; recepciós szolgáltatások ideiglenes

elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás;

szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; vendéglátás; konferenciatermek biztosítása;

 konferencia létesítmények biztosítása; gyermekmegőrzési szolgáltatások.

 ( 111 )  235.904

 ( 151 )  2021.10.15.

 ( 210 )  M 21 01331

 ( 220 )  2021.03.27.

 ( 732 )  Czap László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; termékek eladásával

és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos üzleti közvetítői és tanácsadói szolgáltatások; aukciók szervezése és

lebonyolítása; aukciós eladások lebonyolítása; aukciós értékesítések, eladások megszervezése és irányítása;

internetes aukciók megrendezése és lebonyolítása; internetes aukciók szervezése; mobiltelefonos aukciók és

fordított aukciók megrendezése és lebonyolítása; interaktív virtuális aukciók lebonyolítása; aukciós és fordított

aukciós szolgáltatások; számítógépes és telekommunikációs hálózati aukciók és fordított aukciók megrendezése

és lebonyolítása; televíziós aukciók megrendezése és lebonyolítása; telefonos aukciók megrendezése és

 lebonyolítása; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények promóciójának megszervezése.

 36    Adománygyűjtés szervezése; adománygyűjtés; jótékonysági adománygyűjtési tevékenységek szervezése;

jótékonysági adománygyűjtő rendezvények szervezése; jótékonysági adománygyűjtő szolgáltatások gálák

szervezése és lebonyolítása révén; üzleti adománygyűjtési tevékenységek szervezése; jótékonysági célú

gyűjtések; jótékonysági célú alapok létrehozása (pénzgyűjtés); jótékonysági célú gyűjtések szervezése;

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

jótékonysági bélyegek eladásán keresztül; jótékonysági célú gyűjtésekkel kapcsolatos tájékoztatás; jótékonysági

gyűjtések szervezése; jótékonysági szolgáltatások pénzadományok területén; pénzadományok biztosítása

 jótékonysági szervezetek számára.

 ( 111 )  235.905

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01328

 ( 220 )  2021.03.26.

 ( 732 )  GastroDock Kft., Balatonlelle (HU)

 ( 740 )  Hódy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Online rendelési szolgáltatások az éttermi elvitel és házhozszállítás területén.

 41    Cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; partik
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 tervezése [szórakoztatás].

 43    Vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];

vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vállalati

vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi

szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi tájékoztató szolgáltatások; mobil éttermi

 szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  235.907

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01504

 ( 220 )  2021.04.13.

 ( 732 )  Primmer Ildikó 50%, Veszprém (HU)

 Primmer Lilla Ildikó 50%, Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Matók Barbara, Veszprém

  
( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  235.908

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 20 03681

 ( 220 )  2020.12.01.

 ( 732 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dr. Stettner Wilhelm, Budapest

 ( 541 )  MONTECRISTO

 ( 511 )  19    Kátrány; cementlapok; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok,

nem fémből; lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből; útmenti biztonsági korlátok, nem fémből; kő;

 építőelemek betonból; műkő; járólapok, nem fém; nem fémes anyagokból készült útburkoló blokkok.

 ( 111 )  235.909

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 01508

 ( 220 )  2021.04.13.

 ( 732 )  Reassurance Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítási közvetítő szolgáltatás; biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási szolgáltatások; biztosítások

megkötése, értékelése és biztosítási célú becslések; biztosítások megkötése; biztosítások megkötésével

kapcsolatos szaktanácsadás; biztosítás; biztosítási ügyintézés; biztosítási szolgáltatások, biztosítások elrendezése;

biztosítási információ és szaktanácsadás; biztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi

szaktanácsadás és biztosítási szaktanácsadás; biztosításközvetítéssel kapcsolatos szaktanácsadás és információs

szolgáltatás; ingatlanbiztosítási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos biztosítási szolgáltatások; biztosítási

 tanácsadás; biztosításközvetítés; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan].

 ( 111 )  235.910

 ( 151 )  2021.10.07.
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 ( 210 )  M 21 00331

 ( 220 )  2021.01.28.

 ( 732 )  Iankovskyi Igor, Monaco (MC)

 ( 740 )  Dr. Tóth Melinda Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti és gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyógyszerészeti és gyógyászati

 eszközök reklámozása; orvosi, klinikai, kórházi, egészségügyi szolgáltatások reklámozása, marketingje.

  42    Orvosi, klinikai és egészségügyi kutatások és kutató szolgáltatások.

 44    Orvosi szolgáltatások; klinikai, kórházi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások, gyógyszerészeti és

 gyógyászati szolgáltatások; szanatórium, orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos üzemeltetés.

 ( 111 )  235.911

 ( 151 )  2021.10.07.

 ( 210 )  M 21 00340

 ( 220 )  2021.01.29.

 ( 732 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 35    Marketingszolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; vásárlási megrendelések ügyintézése; on-line hirdetői tevékenység

 számítógépes hálózaton.

  43    Vendéglátás (élelmezés); bárszolgáltatások; éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  235.912

 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 21 01326

 ( 220 )  2021.03.26.

 ( 732 )  MANDELAY Kft., Szigetszentmiklós (HU)

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

 ( 541 )  CLASP

 ( 511 ) 9    Számítógépes programok orvosi és állatgyógyászati berendezésekhez, biofeedback készülékekhez és

 biorezonancián alapuló orvosi és állatgyógyászati készülékekhez.

 ( 111 )  235.916

 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 21 00295

 ( 220 )  2021.01.27.

 ( 732 )  Studiorum 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Autómosás; autómosási szolgáltatások; autótisztítás; gépkocsi tisztítás és autómosás; járműmosás;

járműmosó szolgáltatások; járműmosó berendezések karbantartása; járműmosó berendezések javítása;

járműtakarítás; járművek tisztítása; önkiszolgáló autómosó létesítmények biztosítása; szárazföldi gépjárművekkel

 kapcsolatos tisztítási szolgáltatások; személygépkocsik tisztítása; gépjárművek teljeskörű tisztítása.

 ( 111 )  235.919

 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 21 00278

 ( 220 )  2021.01.27.

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

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Oryx

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

 ( 111 )  235.920

 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 21 00286

 ( 220 )  2021.01.27.

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

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Smile

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

 ( 111 )  235.921

 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 20 03857

 ( 220 )  2020.12.15.

 ( 732 )  Ulveczki Ágnes, Vértesszőlős (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Kártyák; motivációs kártyák; könyvek; útmutató, játékszabályokat ismertető könyvek kártyajátékokhoz.

 44    Terápiás testkezelések; terápiás szolgáltatások; terápiás testkezelések; kineziológiai terápia; alternatív

gyógyászati szolgáltatások; meditációs szolgáltatások; pszichológiai szolgáltatások; parapszichológiai

szolgáltatások; személyiségvizsgálatok pszichológiai célokból; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális

 egészséggel kapcsolatos szolgáltatások].

 ( 111 )  235.922
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 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 21 00287

 ( 220 )  2021.01.27.

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

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Cherry

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

 ( 111 )  235.923

 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 21 00280

 ( 220 )  2021.01.27.

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

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gommer

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

 ( 111 )  235.933

 ( 151 )  2021.10.08.

 ( 210 )  M 21 00131

 ( 220 )  2021.01.15.

 ( 732 )  ARAGO Green Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság, Sajókeresztúr (HU)

 ( 740 )  JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Adagoló szelepek [gépalkatrészek]; biztonsági szelepek [géprészek]; elektromos működtetésű szelepek; fém

biztonsági szelepek [gépalkatrészek]; fém csapok [szelepek] gépalkatrészek; folyadékáramlást szabályozó

szelepek [mechanikus]; gépek nyomásszabályozó szelepei; gépek részét képező iszapürítő szelepek; gépek részét

képező nyomásszabályozó szelepek; hidraulikus szelepek; hidraulikus szelepek [gépalkatrészek]; golyós

szelepek, mint gépalkatrészek; hidraulikus szelepemelők; hidraulikus vezérléssel automatikus módon működtetett

szelepek; nyomásváltozás által működtetett szelepek; nyomásszabályozók [szelepek], mint géprészek;

pneumatikusan működtethető szelepek; szelepek; szelepek gépekhez; szelepek [géprészek]; szelephimbák

[géprészek]; szelephimbák [gépjármű motoralkatrészek]; szelepfedelek [járműalkatrészek]; üzemanyag-szelepek;

vákuumszabályozó szelepek [hajtóművek részei]; vákuumszabályzó szelepek [géprészek]; zárható szelepek

 [géprészek]; visszacsapó szelepek műanyagból [géprészek]; visszacsapó szelepek fémből [géprészek].

 12    Gumiabroncs szelepek; járműabroncsokhoz való szelepsapkák; járműabroncsokhoz való szelepszárak;

 szelepek járműabroncsokhoz.

 ( 111 )  235.935

 ( 151 )  2021.10.11.

 ( 210 )  M 19 01967

 ( 220 )  2019.06.20.

 ( 732 )  Network4 Media Group S.á.r.l, Luxemburg (LU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NETWORK4

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések;
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apróhirdetési szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások

promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; audiovizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti

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

marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások

számára; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások;

filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; eseménymarketing; 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; hirdetési- és reklám

szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési felület, idő és

anyagok bérbeadása; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívására a közjóléttel kapcsolatos területen;

hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetéssel,

reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetésszervezés; kereskedelmi marketing (nem értékesítés);

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek készítése; kereskedelmi vállalkozásoknak

nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; média beszerzési szolgáltatások; média- és reklámtervek,

-koncepciók készítése és megvalósítása; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós

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

foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások; reklámszolgáltatások

televízió képernyőn megjelenő szövegek segítségével; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós,

reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós reklámok elkészítése; televíziós

reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek

készítése reklám célokra; videofelvételek készítése marketing célokra; videofelvételek készítése reklámozási

 célokra.

 38    Távközlés; adatátvitel és adatközvetítés; audio műsorszórás; audiovizuális átviteli szolgáltatások;

audiovizuális és multimédiás tartalom közvetítése az interneten keresztül; digitális audio és videó adások

számítógépes világhálón keresztül történő továbbítása; digitális hangsugárzás; e-sportesemények közvetítése;

előfizetéses televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek elektronikus

átvitele; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív

televízió és rádió sugárzás; interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és

multimédiás műsorszórás; interneten keresztül biztosított audio- vagy video-műsorszórási szolgáltatások;

interneten keresztül történő video adatátvitel; internetes protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró

szolgáltatások; internetes protokollt használó televízióhoz való hozzáférés biztosítása; internetes rádió

műsorszórási szolgáltatása; kábelrádiós átvitel; kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk

szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórási szolgáltatások; kábeltelevíziós

műsorszórási információk; kábeltelevíziós műsorszórás és -közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése;

kábeltévés közvetítés; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; közvetítés műholdon és kábelen

keresztül; látvány-, képtovábbítás műholdon keresztül; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül; műholdas és

kábel közvetítés; műholdas közvetítés; műholdas műsorszórás; műholdas televíziós műsorszórás; műsoradás

kábelen; műsorközvetítés interneten keresztül; műsorok adása kábelen vagy műholdon keresztül; műsorok

átvitele kábelen keresztül; műsorszórás globális számítógépes hálózat útján; műsorszórás kábelen keresztül;

műsorszórási berendezések működtetése (műsorszórási szolgáltatások); műsorszórással kapcsolatos tájékoztatási

szolgáltatások; pay-per-view (fizetős) televíziós műsorszórás és -közvetítés; pay-per-view (ppv) televíziós adás;

podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; rádió- és televízió műsorok műholdas közvetítése; rádió- és

televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; rádióadás;

rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok továbbítása; rádióprogramok közvetítése; rádiós és televíziós
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műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiós és televíziós műsorszórás; rádiós és televíziós műsorok

közvetítése; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós műsorszórás; rádiós műsorszórással kapcsolatos

tájékoztatás; rádiós műsorszóró berendezések működtetése; rádiós programszórás és - közvetítés; rádiós,

televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások; rádiótelefonokkal kapcsolatos, televízión keresztül közvetített

információnyújtás; segítségnyújtás kábeltelevíziós kommunikációs szolgáltatások biztosításához;

sportrendezvényekhez kapcsolódó műholdas műsorszóró szolgáltatások; szimultán televíziós közvetítés globális

számítógépes hálózatokon, interneten és vezeték nélküli hálózatokon keresztül; szórakoztatással kapcsolatos

műholdas műsorszórás; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; teleshopműsorok közvetítése; televízió

hozzáférés biztosítása dekódoló készülékeken keresztül; televízió műsorok az interneten keresztül történő

közvetítése; televízió műsorok terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televízió műsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; televízió műsorok video-on-demand és pay-per-view televíziós szolgáltatások igénybe

vételén keresztül történő közvetítése; televíziós információközlés; televíziós kábelhálózatok működtetése;

televíziós műsorok terjesztése műhold által; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése;

televíziós műsorszórás, közvetítés; televíziós műsorszórási szolgáltatások mobiltelefonokhoz; televíziós

programok közvetítése; televízió streaming interneten keresztül; televizuális kommunikációs szolgáltatások; tv

programszórás és -közvetítés; üzlettel kapcsolatos műholdas műsorszórási szolgáltatások; vezeték nélküli

műsorterjesztés; video- és audioműsorok közvetítése az interneten keresztül; video on-demand közvetítések;

videocasting; videók, mozifilmek, képek, ábrák, szövegek, fényképek, játékok, felhasználó által létrehozott

tartalmak, audiotartalmak és információk interneten keresztül történő továbbítása; videoközvetítés; webcastok

 közvetítése; zenei műsorszórás.

 41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; animációs és élő műsorok gyártása; animációs mozis

videoklipek gyártása; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; animációs rajzfilmek

készítése; animációs szolgáltatások; animációs szórakoztató mozifilm készítésével kapcsolatos szolgáltatások;

audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audio-szalagok (hangkazetták) vágása;

audio/vizuális bemutatók készítése; audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; audioprogramok elkészítése;

audioszalagok készítése szórakoztatási célokra; audiovizuális felvételek készítése; élő szórakoztató műsorok

rendezése; eredeti felvételek készítése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése;

filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmgyártás oktatási célokra;

filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények biztosítása; filmgyártási szolgáltatások; filmkészítés

stúdiókban; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmszerkesztés, vágás; hang- és képfelvételek készítése

hang- és képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videoanyagok készítése,

fényképészet; hang- és videofelvételek készítése; hang- és video szerkesztési szolgáltatások; hang- és

zenefelvételek készítése; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; hang- vagy videostúdiók

biztosítása; hanganyagok készítése; hangfelvétel készítés; hangfelvételek szerkesztése; hangfelvételi

szolgáltatások; játékfilmgyártás; kábeltelevíziós műsorok gyártása; moziadaptáció és vágás; mozifilm-gyártási

szolgáltatások; mozifilmek gyártása; mozifilmek készítése; mozifilmek vágása; multimédiás szórakoztatás

biztosítása weboldalon keresztül; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; rádiós és

televíziós műsorok készítése; revüshow-k készítése élő közönség előtt; show-k és filmek készítése; speciális

effektes animációk készítése filmekhez és videókhoz; sportesemények rendezése televíziók számára; stúdió

szolgáltatások videók rögzítéséhez; stúdiószolgáltatások; stúdiószolgáltatások filmfelvételekhez;

stúdiószolgáltatások televíziók számára; szinkronizálás; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában;

szórakoztatási célú filmgyártás; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok

készítése televízió műsorok formájában; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; szórakoztató

hangfelvételek gyártása; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és

online átvitel útján; szórakoztató televíziós műsorok készítése; szórakoztató videoszalagok készítése;

tehetségkutató műsorok készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése (ütemezése); televízió műsorok

bemutatása; televízió műsorok formátumainak kidolgozása; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor)

gyártás; televíziós műsorok szindikálása; televíziós műsortervezés (ütemezés); televíziós, rádiós műsorok és

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 20. szám, 2021.10.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2861



filmek készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; televíziós speciális effektek készítése; televíziós stúdió

szolgáltatásai; televíziós szórakoztató műsorok készítése; tévé műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tv- és

rádióműsor előkészítés és készítés; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos

 szolgáltatások; tv-műsorok szerkesztése (vágása); zárt feliratos televízió műsorok gyártása.

 ( 111 )  235.936

 ( 151 )  2021.10.11.

 ( 210 )  M 19 02410

 ( 220 )  2019.08.01.

 ( 732 )  Ágics Viktória, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  EATSLIMPRO

 ( 511 )  5    Diétás élelmiszerek; fehérje alapú élelmiszerek.

 ( 111 )  235.937

 ( 151 )  2021.10.11.

 ( 210 )  M 20 03634

 ( 220 )  2020.11.26.

 ( 732 )  Fehéri Gábor Sándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Trófea Burger

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  235.939

 ( 151 )  2021.10.11.

 ( 210 )  M 20 03635

 ( 220 )  2020.11.30.

 ( 732 )  Árklub Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  30    Édességek, csokoládék, csokoládés áruk, nugát, rágógumi, cukor- és csokoládés drazsé, lisztes áruk,

kekszek, ostyák, teasütemények, töltött teasütemények, linzerek, kakaópor, szaloncukor, üreges csokoládéfigurák,

bonbonok [cukorkák], cukorkaáruk, kakaós termékek, karamellák [cukorkák], marcipán, piskóták, pralinék,

 töltött cukorkák, konyakmeggy bonbon.

 ( 111 )  235.940

 ( 151 )  2021.10.11.

 ( 210 )  M 21 02149

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  Österreichische Hagelversicherung VVaG, Bécs (AT)

 ( 740 )  Kettinger Anita, Bécs

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítási szolgáltatások; agrárbiztosítások.

 ( 111 )  235.941
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 ( 151 )  2021.10.11.

 ( 210 )  M 21 00775

 ( 220 )  2021.03.01.

 ( 732 )  dr. Bögöthy Zsolt, Szentes (HU)

 Balogh Robin, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők és diétás készítmények; aminosavak; vitaminok; folyékony táplálékkiegészítők; fehérje

 szelet; fehérje por.

 32    Üdítőitalok; ízesített üdítőitalok; készítmények italokhoz; nem szénsavas üdítőitalok; ásványi anyagokat

 tartalmazó italok.

 ( 111 )  235.942

 ( 151 )  2021.10.11.

 ( 210 )  M 21 00784

 ( 220 )  2021.03.02.

 ( 732 )  Agrár Vizsgaközpont, Szekszárd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai és üzleti

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;

mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási

létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs

és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni

kívánó felhasználók számára; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok és workshopok

 [képzés] szervezése és lebonyolítása.

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás.

 ( 111 )  235.943

 ( 151 )  2021.10.11.

 ( 210 )  M 21 00609

 ( 220 )  2021.02.16.

 ( 732 )  Weber Implant Systems Gyártó és Forgalmazó Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Ilniczki Gabriella, Budapest

 ( 541 )  Weber Implant Systems

 ( 511 )  10    Mesterséges anyagokból készült sebészeti implantátumok; fogpótlások; gyógyászati készülékek és

 eszközök.

 ( 111 )  235.944

 ( 151 )  2021.10.11.

 ( 210 )  M 21 00785

 ( 220 )  2021.03.02.

 ( 732 )  Aprit-Hungary Bt., Kisvárda (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikumok; ajakápoló; kézkrém; kozmetikai krémek; bőrápoló kozmetikumok; kenőcsök kozmetikai

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 20. szám, 2021.10.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2863



célra; szappan; bútor és padló fényesítő szerek és polírozó készítmények; bútorfényezők; tisztító és fényesítő

készítmények, viasz parkettákhoz, csúszásgátló viasz padlókhoz; bőrkonzerváló krémek; bőr és cipő tisztító és

fényesítő készítmények; ápoló és fényesítő készítmények bőr ülésekhez és bőrrel bevont felüleletekhez;

 bőrkonzerváló szerek és fényesítők; bőrfényező szerekkel átitatott kendők.

4    Gyertyák, viasz; viasz ápolók fényezett felületekhez; méhviasz; zsírok bőrökhöz; bőrtartósító olajok és

 zsírok, síviasz; ápoló és fényesítő anyagok műanyagokhoz és műanyag karosszéria elemekhez.

 29    Konzervek; gyümölcskonzervek; zöldségkonzervek; bab konzerv, lecsó konzerv, grillezett padlizsán

 paradicsomszószban konzerv.

 30    Szószok; elkészített ételek szószok formájában; pesto; ketchup; zöldségpürék; ételöntetek; diós és

 földimogyorós édességek.

 ( 111 )  235.945

 ( 151 )  2021.10.11.

 ( 210 )  M 21 00625

 ( 220 )  2021.02.17.

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

 ( 300 )  M2020006916 2020.09.29. RO

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

 ( 541 )  NEO PURPLE CLICK

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

minden felfűtendő de nem égetendő dohánytermék; dohányzócikkek; elektronikus eszközök és tartozékok

 dohánytermékek felfűtéséhez.

 ( 111 )  235.948

 ( 151 )  2021.10.11.

 ( 210 )  M 21 00453

 ( 220 )  2021.02.05.

 ( 732 )  Ozsvárt Gábor, Karmacs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Kolbász.

 ( 111 )  235.949

 ( 151 )  2021.10.11.

 ( 210 )  M 21 00452

 ( 220 )  2021.02.05.

 ( 732 )  RADIO DENTAL EXTRA Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 20. szám, 2021.10.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2864



 ( 111 )  235.950

 ( 151 )  2021.10.11.

 ( 210 )  M 21 00464

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Ép-GéPéSZ Holding Kft., Kecskemét (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

 6    Csövek, vezetékek és tömlők, valamint ezekhez való szerelvények, szelepek, fémből.

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök.

 11    Radiátorok (hősugárzók); hőcserélők; fűtőberendezések, kazánok; vízvezeték-szerelvények;

fűtőrendszer-szerelvények; szellőző berendezések és szerelvényeik; klímaberendezések és szerelvényeik;

hőszivattyúk és szerelvényeik; csapok, csaptelepek; termosztátok fűtéshez; fűtőpatronok; szabályozó-tartozékok

hidraulikus rendszerekhez, fűtőrendszerekhez, szellőzőrendszerekhez és klímaberendezésekhez; fűtés/padlófűtés

termosztátok, szabályzók; osztó dobozok, osztószekrények hidraulikus rendszerekhez, fűtőrendszerekhez,

szellőzőrendszerekhez és klímaberendezésekhez; vízlágyító készülékek és berendezések; vízszűrő készülékek és

berendezések; vízszűrők; fürdőszobaszerelvények; mosdók, kádak, zuhanyozók, zuhanyfülkék; WC-k,

 WC-tartályok, WC-ülőkék; szaniteráruk, szaniterberendezések, szaniterszerelvények; LED fényforrás.

 19    Fűtővezetékek nem fémből; vízvezetékek nem fémből; nem fém csövek, idomok, csőidomok

vízvezetékekhez, fűtési rendszerekhez, szellőzőrendszerekhez és klímaberendezésekhez; padló és falfűtési

 rendszer csövek, nem fémből.

  37    Vízvezeték szerelés; fűtés- és klímaszerelés.

 ( 111 )  235.951

 ( 151 )  2021.10.11.

 ( 210 )  M 21 00607

 ( 220 )  2021.02.16.

 ( 732 )  dr. Yaro A. Cletus, Budapest (HU)

 ( 541 )  Canisil

 ( 511 )  5    Étrendkiegészítő állatok számára.

 ( 111 )  235.952

 ( 151 )  2021.10.11.

 ( 210 )  M 21 00299

 ( 220 )  2021.01.28.

 ( 732 )  Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,
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bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  235.953

 ( 151 )  2021.10.11.

 ( 210 )  M 21 00276

 ( 220 )  2021.01.26.

 ( 732 )  Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft., Hollóháza (HU)

 ( 740 )  Őszy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Hollóháza eredetmegjelölés területéről származó emlékművek nem fémből.

 21    Hollóháza eredetmegjelölés területéről származó eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai

célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és villák kivételével;megmunkálatlan vagy félig megmunkált

 üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,porcelán- és fajanszáruk.

 ( 111 )  235.954

 ( 151 )  2021.10.12.

 ( 210 )  M 21 00197

 ( 220 )  2021.01.21.

 ( 732 )  FCA Central and Eastern Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  FCA US LLC, Auburn Hills, Michigan

 SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  JEEP - Az Eredeti

 ( 511 )   12    Gépjárművek és azok alkatrészei, tartozékai.

 ( 111 )  235.955

 ( 151 )  2021.10.12.

 ( 210 )  M 21 00572

 ( 220 )  2021.02.12.

 ( 732 )  Hegyi Károly, Herend (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Sóinhaláló eszköz.

 ( 111 )  235.956

 ( 151 )  2021.10.12.

 ( 210 )  M 21 01062

 ( 220 )  2021.03.09.

 ( 732 )  Szabó Attila, Budapest (HU)

 Mariánovich Félix, Budapest (HU)

 ( 541 )  BitPadre
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 ( 511 )   36    Digitális valutákkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.

 42    Weboldal tervezés; weboldalak tervezése; weboldalak aktualizálása; weboldalak programozása; weboldalak

 karbantartása; weboldal frissítési szolgáltatások; weboldal fejlesztő szolgáltatások; weboldal tervezés, készítés.

 ( 111 )  235.957

 ( 151 )  2021.10.12.

 ( 210 )  M 21 01071

 ( 220 )  2021.03.09.

 ( 732 )  Majki Étterem Kft., Oroszlány (HU)

 ( 541 )  Vendéglő a Négy Remetéhez

 ( 511 )   43    Vendéglátás, éttermi szolgáltatás.

 ( 111 )  235.958

 ( 151 )  2021.10.12.

 ( 210 )  M 21 01238

 ( 220 )  2021.03.24.

 ( 732 )  Szaktudás Vizsgaközpont, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai és üzleti

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;

mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási

létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs

és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

 szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; pályaválasztási tanácsadás.

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; elektronikus adattárolás.

 ( 111 )  235.959

 ( 151 )  2021.10.12.

 ( 210 )  M 21 01389

 ( 220 )  2021.04.01.

 ( 732 )  CosMed Kozmetológiai és Diagnosztikai Gyártó és Kereskedelmi Kft., Sóskút (HU)

 ( 541 )  SUGAREASE Sucromer the Depilatory Sugar Film

 ( 511 )  3    Szőrtelenítők, szőrtelenítő gyanta.

 ( 111 )  235.960

 ( 151 )  2021.10.12.

 ( 210 )  M 21 01390

 ( 220 )  2021.04.01.

 ( 732 )  NOVA Real Estate Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Héjja Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építés, építkezés és bontás; lakóingatlan-építés; ingatlanok karbantartása; ingatlanfelújítás; ingatlantakarítás;

 ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés].

 ( 111 )  235.961

 ( 151 )  2021.10.12.

 ( 210 )  M 21 01392

 ( 220 )  2021.04.01.

 ( 732 )  NOVA Real Estate Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Héjja Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NOVA PARK HOMES

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építés, építkezés és bontás; lakóingatlan-építés; ingatlanok karbantartása; ingatlanfelújítás; ingatlantakarítás;

 ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés].

 ( 111 )  235.962

 ( 151 )  2021.10.12.

 ( 210 )  M 21 01393

 ( 220 )  2021.04.01.

 ( 732 )  ZENTIVA k.s., Praha 10-Dolni Mecholupy (CZ)

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

 ( 541 )  ZENOFOR

 ( 511 )  5    Gyógyszerek, gyógyászati készítmények emberi felhasználásra; diétás készítmények és táplálék-kiegészítők.

 ( 111 )  235.963

 ( 151 )  2021.10.12.

 ( 210 )  M 21 01395

 ( 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;
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írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; katalógusok, szertartók [készletek]; képeslapok,

levelezőlapok; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; magazinok, revük

[időszaki lapok]; mappák; naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-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 )  235.964

 ( 151 )  2021.10.12.

 ( 210 )  M 21 01561

 ( 220 )  2021.04.14.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Távközlés; hírügynökségek, internetes fórumok biztosítása, kábeltelevíziós műsorszórás, mobiltelefonos

kommunikáció, műholdas átvitel, rádióadás, rádiós kommunikáció, telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1),

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2), televíziós műsorszórás, közvetítés, telex szolgáltatások, üzenetek,

 képek továbbítása számítógépek segítségével, vezeték nélküli műsorterjesztés, video on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása, dalírás, digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), elektronikus

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

előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése, fényképészet, filmek feliratozása, filmgyártás,

kivéve a reklámfilmek, filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás

nem reklámcélra, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése,

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, jelbeszéd fordítása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,

kiállítások), művészeti alkotások bérbeadása, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások

útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú

szövegek publikálása, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus

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

rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok készítése, show műsorok szervezése impresszáriók

szolgáltatásai, stúdiószolgáltatások, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szemináriumok

szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás,

színpadi díszletek kölcsönzése (1), színpadi díszletek kölcsönzése (2), szórakozási, szórakoztatási információk,

szórakoztatási szolgáltatások, szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás,

varieté-előadások bemutatása, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videorögzítés, videoszalagok

 vágása, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.
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 ( 111 )  235.965

 ( 151 )  2021.10.12.

 ( 210 )  M 21 01565

 ( 220 )  2021.04.19.

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

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; váz- és izomrendszeri, valamint ízületi

betegségek kezelésére szolgáló gyulladásgátló, fájdalomcsillapító, illetve rheuma-ellenes gyógyszerek humán

gyógyászati használatra vagy állatorvosi célokra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; gyógyászati

 vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek.

 ( 111 )  235.966

 ( 151 )  2021.10.12.

 ( 210 )  M 21 01566

 ( 220 )  2021.04.19.

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

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  ARTRO-GO

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; váz- és izomrendszeri, valamint ízületi

betegségek kezelésére szolgáló gyulladásgátló, fájdalomcsillapító, illetve rheuma-ellenes gyógyszerek humán

gyógyászati használatra vagy állatorvosi célokra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; gyógyászati

 vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek.

 ( 111 )  235.967

 ( 151 )  2021.10.12.

 ( 210 )  M 21 01570

 ( 220 )  2021.04.19.

 ( 732 )  Furever by Csányi Kft., Újlengyel (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Bőr és szőrméből készült termékek kereskedelme.

 ( 111 )  235.968

 ( 151 )  2021.10.12.

 ( 210 )  M 21 01557

 ( 220 )  2021.04.16.

 ( 732 )  Meknetis Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Elektronikai cikkek értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hangszórók

értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászati célú mágnesek értékesítésével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászati cikkek értékesítésével kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászfelszerelés értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
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szolgáltatások; játékok, játékszerek és ajándéktárgyak értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; korrózió elleni olajok értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

mágnesek értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; reklám- és

marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók

szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők

értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskák, hátizsákok értékesítésével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; műszaki termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások; elektromos és elektronikus termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Blogírási szolgáltatások; halász- és horgászversenyek szervezése és lebonyolítása; horgászoktatás;

horgászfelszerelés biztosítása; kulturális, szórakoztatási és sportcélú rendezvényszervezés; szabadidős

 rendezvények szervezése; túrázással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások.

 ( 111 )  235.969

 ( 151 )  2021.10.12.

 ( 210 )  M 21 01556

 ( 220 )  2021.04.16.

 ( 732 )  Kelemen-Makai Edit, Gyál (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Személyre szabott ajándékdobozok készítése; személyes ajándék kiválasztási szolgáltatás.

 ( 111 )  235.970

 ( 151 )  2021.10.12.

 ( 210 )  M 21 01558

 ( 220 )  2021.04.16.

 ( 732 )  Meknetis Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Elektronikai cikkek értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hangszórók

értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászati célú mágnesek értékesítésével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászati cikkek értékesítésével kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászfelszerelés értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; játékok, játékszerek és ajándéktárgyak értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; korrózió elleni olajok értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

mágnesek értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások reklám- és

marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók

szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők

értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskák, hátizsákok értékesítésével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; műszaki termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások; elektromos és elektronikus termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Blogírási szolgáltatások; halász- és horgászversenyek szervezése és lebonyolítása; horgászoktatás;
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horgászfelszerelés biztosítása; kulturális, szórakoztatási és sportcélú rendezvényszervezés; szabadidős

 rendezvények szervezése; túrázással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások.

 ( 111 )  235.971

 ( 151 )  2021.10.12.

 ( 210 )  M 21 01559

 ( 220 )  2021.04.16.

 ( 732 )  SOPRONI ZOLTÁN és Társai Ipari és Kereskedelmi Kft., Kőszeg (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér; friss kenyerek; teljes kiőrlésű kenyerek.

  40    Kenyér egyedi igények szerinti előállítása.

 ( 111 )  235.972

 ( 151 )  2021.10.12.

 ( 210 )  M 21 01560

 ( 220 )  2021.04.16.

 ( 732 )  Kiss Judit, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Férfi, női és gyermekruházat; kabátok, dzsekik; nyomtatott pólók; pólók; pulóverek; trikók.

 35    Táskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,

nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: egyedi ékszerek; ékszeráruk; férfi, női és

gyermekruházat; gördeszkák; grafikai nyomatok; grafikák; grafikus rajzok; kabátok, dzsekik; művészeti grafikai

 nyomatok; nyomtatott pólók; pólók; pulóverek; trikók.

 ( 111 )  235.973

 ( 151 )  2021.10.13.

 ( 210 )  M 21 01391

 ( 220 )  2021.04.01.

 ( 732 )  NOVA Real Estate Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Héjja Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építés, építkezés és bontás; lakóingatlan-építés; ingatlanok karbantartása; ingatlanfelújítás; ingatlantakarítás;

 ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés].

 ( 111 )  235.976

 ( 151 )  2021.10.13.

 ( 210 )  M 21 01051

 ( 220 )  2021.03.08.

 ( 732 )  Royal Borház Európa Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 )  Sirokkó

 ( 511 )  33    Borok; alkoholos borok; asztali borok; csendes borok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; forralt

borok; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; rozé borok; szeszezett borok;

pezsgős borok; bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; desszertborok; fehér habzóborok; fehérbor;

 főzőbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő.

 ( 111 )  235.977

 ( 151 )  2021.10.13.

 ( 210 )  M 21 00725

 ( 220 )  2021.02.25.

 ( 732 )  Pecze Bence, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Zombory Mónika, Mosonmagyaróvár

  

( 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].

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  235.978

 ( 151 )  2021.10.13.

 ( 210 )  M 21 00720

 ( 220 )  2021.02.24.

 ( 732 )  Varga Vivien Dóra, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vizir

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; mosóporok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; dörzsölő
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szerek; olajesszenciák és aromakivonatok; szabó- és cipészviaszok; testápolási cikkek; tisztító és illatosító

 készítmények.

 ( 111 )  235.979

 ( 151 )  2021.10.13.

 ( 210 )  M 21 00719

 ( 220 )  2021.02.24.

 ( 732 )  Varga Vivien Dóra, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Bold

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; mosóporok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; dörzsölő

szerek; olajesszenciák és aromakivonatok; szabó- és cipészviaszok; testápolási cikkek; tisztító és illatosító

 készítmények.

 ( 111 )  235.980

 ( 151 )  2021.10.13.

 ( 210 )  M 21 00718

 ( 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 )  235.981

 ( 151 )  2021.10.13.

 ( 210 )  M 20 03238

 ( 220 )  2020.10.29.

 ( 732 )  Royal Borház Európa Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 )  Borkóstoló, ami házhoz jön!

 ( 511 )  33    Alkoholos borok; alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; asztali borok;

bor alapú italok; bort tartalmazó italok (fröccsök); csendes borok; desszertborok; édes borok; eredet-megjelöléssel

védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; forralt borok; főzőbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; megerősített

 borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett borok.

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

 ( 111 )  235.983

 ( 151 )  2021.10.13.

 ( 210 )  M 20 03405

 ( 220 )  2020.11.12.

 ( 732 )  International Hospitality Concepts Limited, Hong Kong (HK)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AT HOME

 ( 511 )   43    Vendéglátás; éttermi szolgáltatások; ételkiszállítási szolgáltatások; időleges szállásadás.

 ( 111 )  235.984

 ( 151 )  2021.10.13.

 ( 210 )  M 21 01380
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 ( 220 )  2021.03.31.

 ( 732 )  Jobbágy Ákos, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Vajda Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Alkoholmentes italok postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes

italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; alkoholos italok (a sörök kivételével) postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; alkoholtartalmú italok gyártására szolgáló készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével);

alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); csokoládékkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

cukorkákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; cukorkákkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; diétás

készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; eladó nélküli kiskereskedelmi bolt

szolgáltatásai itallal kapcsolatban; eladó nélküli kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai élelmiszerrel kapcsolatban;

élelmiszerek postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

  39    Áruk gyors házhoz szállítása, kézbesítése.

 ( 111 )  235.990

 ( 151 )  2021.10.13.

 ( 210 )  M 21 01224

 ( 220 )  2021.03.23.

 ( 732 )  F-M Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Ingatlan-eladással kapcsolatos brosúrák; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; hirdetési

 kiadványok.

  35    Ingatlanmarketing; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; hirdetés és reklámozás.

 36    Ingatlanügyletek; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlanközvetítés; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és

 szolgáltatások; ingatlantanácsadás.

  37    Ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; építkezés.

 ( 111 )  235.991

 ( 151 )  2021.10.13.

 ( 210 )  M 21 01217

 ( 220 )  2021.03.22.

 ( 732 )  Gégény István Gábor, Győrújfalu (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  Szemlélek

 ( 511 )  41    Kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kiadói szolgáltatások

(beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

 kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása; írott szövegek szerkesztése.

 ( 111 )  235.992
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 ( 151 )  2021.10.13.

 ( 210 )  M 21 01059

 ( 220 )  2021.03.09.

 ( 732 )  AgroPerfekt Kft., Karcag (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tökmagolaj étkezési célra; lenmagolaj [ehető]; napraforgóolaj, étkezési; étkezési olajok ételek

elkészítéséhez; olajok, étkezési; növényi olajok étkezési célra; canola olaj, repceolaj; étkezési olajok; dióolajak;

 étkezési repceolajok; főzőolajok; repceolaj, étkezési; ehető magvak.

  30    Étkezési lenmagliszt; liszt.

 31    Árpa; búza; kukorica; ehető lenmag, feldolgozatlan; feldolgozatlan cirok; napraforgómag; tök; nyers

zöldségfélék; nyers olajmagvak; feldolgozatlan zöldségek; borsó, friss; magvak [gabona]; magvak; magvak

 [vetőmagvak]; feldolgozatlan magvak; ehető magvak [feldolgozatlan]; növények.

 ( 111 )  235.993

 ( 151 )  2021.10.13.

 ( 210 )  M 21 01058

 ( 220 )  2021.03.09.

 ( 732 )  INTERFOOD-EUROPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kecskés 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].

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  235.994

 ( 151 )  2021.10.13.

 ( 210 )  M 21 01054

 ( 220 )  2021.03.08.

 ( 732 )  Rieckmann Patrick, Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Mihály Rita, Sopron

  

( 546 )

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

 ( 111 )  236.002

 ( 151 )  2021.10.13.

 ( 210 )  M 21 01553

 ( 220 )  2021.04.15.
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 ( 732 )  IG Services Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Beke-Martos Anna, Budapest

 ( 541 )  BoostRoyal

 ( 511 )  35    Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; áru és szolgáltatás vásárlásával és

értékesítésével kapcsolatos szerződések közvetítése; szerződések közvetítése; kereskedelmi tranzakciók

közvetítése és lebonyolítása; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; oktatási kellékekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; oktatási kellékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékokkal

 kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások.

 41    Szórakoztatással kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; videojáték-szolgáltatások; számítógépes és

videojátékok játékstratégiáira vonatkozó online információk biztosítása; audiovizuális prezentációs bemutatókkal

kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási célú hang-

és videofelvételek készítése; oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; e-sport oktatás; számítógépes

játékokkal kapcsolatos hírlevelek küldése e-mailben; játékszolgáltatások; játékszolgáltatások intézése

[szervezése]; játékok szervezése és lebonyolítása; oktató játékok szervezése; játékokkal kapcsolatos oktatási és

képzési szolgáltatások; elektronikus játék szolgáltatások; elektronikus játék szolgáltatások, beleértve az online

vagy globális számítógépes hálózat segítségével biztosítottakat is; elektronikus játékokkal kapcsolatos, interneten

keresztül nyújtott szolgáltatások; globális számítógépes hálózaton keresztül nyújtott elektronikus játék

szolgáltatások; kommunikációs világhálózat segítségével biztosított elektronikus játékszolgáltatások; online

információk szolgáltatása játékosokkal kapcsolatban; on-line információk nyújtása számítógépes játékokkal és

számítógépek játékokhoz való fejlesztésével kapcsolatban; online játékszolgáltatások; online játékszolgáltatások

mobil eszközökön keresztül; online számítógépes játékok szolgáltatása; számítógépes adatbázisból vagy az

internet segítségével használható elektronikus játék szolgáltatások; számítógépes hálózatból online módon

nyújtott virtuálisvalóság-játékszolgáltatások; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; oktatási anyagok fejlesztése;

oktatási anyagok terjesztése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok számára; online oktatás biztosítása; számítógépes oktatás,

képzés; számítógépes szoftver használatával foglalkozó oktatás; számítógépes szoftverek alkalmazásával

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számvitellel kapcsolatos oktatási tanácsadási szolgáltatások; tanítási, oktatási

 tevékenységek szervezése.

 ( 111 )  236.003

 ( 151 )  2021.10.13.

 ( 210 )  M 21 01546

 ( 220 )  2021.04.15.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; diétás készítmények orvosi használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  236.004
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 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01357

 ( 220 )  2021.03.30.

 ( 732 )  Alaplé Bár Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; elvitelre árusított ételek szolgáltatása.

 ( 111 )  236.005

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01034

 ( 220 )  2021.03.05.

 ( 732 )  Pázmándi Péter István, Budakalász (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Telefon és mobiltelefon szolgáltatások.

 ( 111 )  236.007

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01040

 ( 220 )  2021.03.05.

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

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

szolgáló készítmények, élősdiek, paraziták elleni termékek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek), csíraölő készítmények; fertőtlenítőszerek.
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 ( 111 )  236.009

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01354

 ( 220 )  2021.03.30.

 ( 732 )  Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Porotherm X-therm

 ( 511 )  37    Építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; tetőfedő munkák; kőműves

 munkák (1); kőműves munkák (2); vakolás [vakolási munkák].

  42    Építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  236.011

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01035

 ( 220 )  2021.03.05.

 ( 732 )  Kodiak Trade Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Gergely, Veszprém

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 111 )  236.012

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01042

 ( 220 )  2021.03.05.

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

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

szolgáló készítmények, élősdiek, paraziták elleni termékek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek), csíraölő készítmények; fertőtlenítőszerek.

 ( 111 )  236.013

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01353

 ( 220 )  2021.03.30.
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 ( 732 )  Krihli Izik, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Beviz Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  8    Evőeszközök (1); evőeszközök (2); fűnyírók; kések; metszőollók.

 21    Fúrók; csészealjzat; csészék; edények (1); edények (2); fazekak; háztartási eszközök; konyhai eszközök;

 tányérok.

 ( 111 )  236.014

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 00217

 ( 220 )  2021.01.22.

 ( 732 )  Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Budapest (HU)

 ( 740 )  Béres Ádám, Miskolc

  ( 546 )

 ( 511 )   43    Ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

  44    Gyógyszerészeti konzultáció.

 ( 111 )  236.015

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 00702

 ( 220 )  2021.02.24.

 ( 732 )  CosMed Kozmetológiai és Diagnosztikai Gyártó és Kereskedelmi Kft., Sóskút (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és pipere készítmények.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  236.019

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01033

 ( 220 )  2021.03.05.

 ( 732 )  Pázmándi Péter István, Budakalász (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Telefon és mobiltelefon szolgáltatások.

 ( 111 )  236.020

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01351

 ( 220 )  2021.03.30.

 ( 732 )  Rosta Melinda, Nagyrécse (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   44    Egészségügyi szolgáltatások: gyógytorna és manuálterápiás-szolgáltatások.

 ( 111 )  236.021

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01041

 ( 220 )  2021.03.05.

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

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

szolgáló készítmények, élősdiek, paraziták elleni termékek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek), csíraölő készítmények; fertőtlenítőszerek.

 ( 111 )  236.022

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01039

 ( 220 )  2021.03.05.

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

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények, rovarölő szerek, rovarirtó szerek,

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

szolgáló készítmények, élősdiek, paraziták elleni termékek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek), csíraölő készítmények; fertőtlenítőszerek.

 ( 111 )  236.024

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 20 01779

 ( 220 )  2020.06.23.

 ( 732 )  JAN-KER 2001 Kereskedelmi Kft., Hódmezővásárhely (HU)

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

 ( 541 )  Miszter Alkohol

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek;

alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes

koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor; ásványvíz; asztali vizek; citromos

sör; energiaitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé

ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok

formájában; komlókivonatok sör előállításához; kvasz; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör;

mandulatej; méz alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek; pasztillák szénsavas italokhoz; porok

szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k; söralapú

koktélok; sörbetek; sörcefre; sörök; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla;

szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök

 limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; üdítőitalok; vizek; zöldséglevek.

 33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alkoholos esszenciák; alkoholos

gyümölcskivonatok; alkoholos italok; alkoholos kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; aperitifek; arak; borok;

brandy, borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztív italok; égetett

szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű italok; gyümölcstartalmú alkoholos

italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök; lőre; csiger; mentalikőr; mézsör;

 rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

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

számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;

adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;

adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító

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

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; átmeneti üzletmenedzsment;

beszerzői szolgáltatások; 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; 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;

honlapforgalom optimalizálása; időpontemlékeztető szolgáltatások; időpont-ütemezési szolgáltatások;

import-export ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes
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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; 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; 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; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online 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; Pay Per Click hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló

programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és

működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri

reklámozás, hirdetés; 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; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági

szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil

meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti 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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  236.025

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 20 01782

 ( 220 )  2020.06.23.

 ( 732 )  JAN-KER 2001 Kereskedelmi Kft., Hódmezővásárhely (HU)

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

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek;

alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes

koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor; ásványvíz; asztali vizek; citromos

sör; energiaitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé

ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok

formájában; komlókivonatok sör előállításához; kvasz; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör;

mandulatej; méz alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek; pasztillák szénsavas italokhoz; porok

szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k; söralapú

koktélok; sörbetek; sörcefre; sörök; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla;

szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök

 limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; üdítőitalok; vizek; zöldséglevek.

 33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alkoholos esszenciák; alkoholos

gyümölcskivonatok; alkoholos italok; alkoholos kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; aperitifek; arak; borok;

brandy, borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztív italok; égetett

szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű italok; gyümölcstartalmú alkoholos

italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök; lőre; csiger; mentalikőr; mézsör;

 rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

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

számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;

adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;

adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító

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

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; átmeneti üzletmenedzsment;

beszerzői szolgáltatások; 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; 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; hirdetésifelület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása;

honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások; időpont-ütemezési szolgáltatások;

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; 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; 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; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői
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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; Pay Per Click hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló

programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és

működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri

reklámozás, hirdetés; 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; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos

szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti

hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

konzultációs szolgáltatások; üzleti 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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  236.026

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 20 01781

 ( 220 )  2020.06.23.

 ( 732 )  JAN-KER 2001 Kereskedelmi Kft., Hódmezővásárhely (HU)

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

  ( 546 )

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek;

alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes

koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor; ásványvíz; asztali vizek; citromos

sör; energiaitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé

ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok

formájában; komlókivonatok sör előállításához; kvasz; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör;

mandulatej; méz alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek; pasztillák szénsavas italokhoz; porok

szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k; söralapú

koktélok; sörbetek; sörcefre; sörök; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla;

szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök

 limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; üdítőitalok; vizek; zöldséglevek.
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 33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alkoholos esszenciák; alkoholos

gyümölcskivonatok; alkoholos italok; alkoholos kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; aperitifek; arak; borok;

brandy, borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztív italok; égetett

szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű italok; gyümölcstartalmú alkoholos

italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök; lőre; csiger; mentalikőr; mézsör;

 rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

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

számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;

adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;

adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító

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

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; átmeneti üzletmenedzsment;

beszerzői szolgáltatások; 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; 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;

honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások; időpont-ütemezési szolgáltatások;

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; 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; 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; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online 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; Pay Per Click hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló

programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és

működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szakmai

önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok
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összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok

felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése

mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós

vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil

meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti 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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  236.027

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 20 02669

 ( 220 )  2020.09.08.

 ( 732 )  Napcsillag Kft., Ajka (HU)

 ( 541 )  ecofamily

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

 ( 111 )  236.028

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01192

 ( 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    Bár szolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 111 )  236.029

 ( 151 )  2021.10.15.

 ( 210 )  M 21 01210

 ( 220 )  2021.03.22.

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

 ( 740 )  Gaál és Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  TheVR

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

  41    Szórakoztatás; show-műsorok készítése.

 ( 111 )  236.030

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01195

 ( 220 )  2021.03.20.

 ( 732 )  Járosi Zsófia, Veresegyház (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Grafikák.

 35    Szórólapok tervezése; reklámlogók tervezése; digitális marketing; internetes marketing; internetes

marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; keresőmotoros marketing szolgáltatások; marketing

 segítségnyújtás; marketing szolgáltatások; marketing tanácsadás.

 42    Grafikai illusztrációk tervezése; grafikai szolgáltatások; grafikai tervezés; grafikai tervezés és színvilág

megtervezése egységes vállalati arculathoz; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; grafikai

tervező szolgáltatás; grafikák készítése; internetes weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés;

számítógépes grafikai szolgáltatások; számítógépes grafikai tervezési szolgáltatások; számítógépes grafikák

renderelése (digitális képfeldolgozási szolgáltatások); számítógéppel támogatott grafikai tervezés; weboldalak

készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; elektronikusan tárolt weboldalak készítése online

szolgáltatásokhoz és az internetre; internetes weboldalak készítése; weboldal készítési és karbantartási

szolgáltatás; weboldal tervezés, készítés; weboldal (weblap) készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldalak

készítése és karbantartása; weboldalak készítése és tervezése; weboldalak készítése mások megbízásából;

weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése, tervezése és karbantartása; weboldalak

tervezése és készítése; grafikus tervezés, design; hirdetési logók grafikus formatervezése; logók tervezése

 vállalati arculathoz; logók tervezése pólókra.

 ( 111 )  236.031

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 20 02789

 ( 220 )  2018.10.23.

 ( 732 )  Arkray, Inc, Kyoto (JP)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  THE LAB

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények és kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek,

fungicidek, gyomirtó szerek, herbicidek; diagnosztikai szerek, készítmények és anyagok gyógyászati és

állatgyógyászati célokra; diagnosztikai reagensek gyógyászati vagy állatgyógyászati alkalmazásra; reagensek

orvosi használatra; klinikai diagnosztikai reagensek; gyógyszervegyészeti készítmények gyógyászati célokra;

diagnosztikai reagensek tesztkészlet vagy chip formájában; gyógyászati diagnosztikai tesztcsíkok;

lakmuszpapírok orvosi célokra; reagenspapír állatorvosi célokra; immundiagnosztikai célú reagenskészletet

gyógyászati és állatgyógyászati használatra, melyek gént és fehérjét tartalmaznak; diagnosztikai reagensek

vizeletvizsgálat céljára; diagnosztikai reagensek vérvizsgálat céljára; diagnosztikai reagensek a testnedvekben

található elektrolit vizsgálatára; diagnosztikai reagensek immunvizsgálatokra; diagnosztikai reagensek

vércukorszint-mérés céljára; diagnosztikai reagensek glikált hemoglobin mérés céljára; diagnosztikai reagensek

 ammóniamérés céljára.
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 10    Gyógyászati készülékek és eszközök, valamint ezek alkatrészei és tartozékai; elemzőkészülékek gyógyászati

használatra, valamint ezek részei és tartozékai; diagnosztikai berendezések gyógyászati célokra, valamint ezek

alkatrészei és tartozékai; vérvizsgáló készülékek gyógyászati célokra, valamint ezek részei és tartozékai;

automatikus biokémiai analizátorok gyógyászati célokra, valamint ezek alkatrészei és tartozékai; vizeletvizsgáló

diagnosztikai berendezések, valamint ezek alkatrészei és tartozékai; glikált hemoglobin mérésére szolgáló

gyógyászati készülékek, valamint ezek alkatrészei és tartozékai; ozmotikus nyomás meghatározására szolgáló

gyógyászati készülékek, valamint ezek alkatrészei és tartozékai; vérgáz analizátorok gyógyászati használatra,

valamint ezek alkatrészei és tartozékai; vércukorszint-mérők, valamint ezek alkatrészei és tartozékai;

 vércukorszint monitorozására szolgáló szenzorok vércukorszint-mérők részeként.

 ( 111 )  236.033

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 20 03580

 ( 220 )  2020.11.23.

 ( 732 )  UK Health Technology LTD., London (GB)

 ( 740 )  dr. Szabó Edit, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Vitamin készítmény; gyógyital; élelmi rost; étrendkiegészítő; fertőtlenítő kendő; halolaj; gyógyászati alkohol;

 fogyókúrás tea.

 ( 111 )  236.035

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 20 03581

 ( 220 )  2020.11.23.

 ( 732 )  Zhe Jiang Ming Dong Ti Yu Wen Hua Fa Zhan You Xian Gong Si, Zhe Jiang (CN)

 ( 740 )  dr. Szabó Edit, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Vitamin készítmény; gyógyital; élelmi rost; étrendkiegészítő; fertőtlenítő kendő; halolaj; gyógyászati alkohol;

 fogyókúrás tea.

 ( 111 )  236.036

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 00592

 ( 220 )  2021.02.15.

 ( 732 )  Tóth Tamás Béla, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kiskereskedelmi szolgáltatások alkoholos italokkal kapcsolatban; alkoholmentes italokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi

szolgáltatások élelmiszerek, alkoholos és alkoholmentes italok, dohány, dohányáruk, dohányzási cikkek,

 gyújtókészülékek vonatkozásában.
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 ( 111 )  236.037

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01265

 ( 220 )  2021.03.24.

 ( 732 )  Dezsi Norbert, Tószeg (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Erzsébet, Szolnok

 ( 541 )  Minikék

 ( 511 )  20    Asztalközép [díszek] fából; díszítőelemek fából; műanyagból készült díszítőelemek; fa díszdobozok;

műanyag díszdobozok; fából készült díszkosarak; szalmából készült díszkosarak; vesszőből készült díszkosarak;

fából készült plakettek, dísztáblák; fából készült ünnepi díszek, nem fák díszítésére; faládák díszes papírral bélelt

fiókokkal; faládák; lécládák, faládák; fali dekorációs dísztáblák [berendezési tárgyak] nem textilanyagból;

 ajtókopogtatók, nem fémből; ládák, dobozok, nem fémből.

 ( 111 )  236.038

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01256

 ( 220 )  2021.03.24.

 ( 732 )  Screvo App Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Van egy nyereményjátékunk. Meg még egy. Meg még egy.

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és

eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média;

szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és

 számítógépes perifériák; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógépes

fájlokban; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; értékesítési

promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;

felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámügynökségek,

hirdetési ügynökségek; statisztikák összeállítása; termékminták, áruminták terjesztése; webindexelés

 kereskedelmi vagy reklámcélokra.

 ( 111 )  236.039

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 02382

 ( 220 )  2021.06.15.

 ( 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 )  236.040
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 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01415

 ( 220 )  2021.04.02.

 ( 732 )  Molnár Csenge, Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  26    Csavarók (haj); hajcsavarók [hajtincs díszítő kiegészítők]; hajcsavaró rögzítő csipeszek; hajcsatok,

hajrögzítő eszközök; haj összekötésére szolgáló gumik, hajgumik; hajdíszek; hajdíszek [nem nemesfémből];

hajfonatok; hajgöndörítő eszközök, hajcsavarók; hajgumi; hajgumik; hajpántok; hajszalagok; hajszalagok,

hajpántok; hajtincsek, hajfürtök; masnik hajba; pattintós hajcsatok; rugalmas hajpántok; rugalmas hajszalagok;

 szivacsos hajcsavarók; lófarok rögzítők és hajszalagok; klipszes hajcsatok [hajkiegészítők]; haj.

 ( 111 )  236.041

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 00591

 ( 220 )  2021.02.15.

 ( 732 )  Tóth Tamás Béla, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Sport- és fitneszszolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; edzőtermi szolgáltatások; súlyzós edzéssel

kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; fitnesz klub

szolgáltatások; fitneszedzési szolgáltatások; fitneszközpontok működtetése; fitnesszel kapcsolatos képzési

 szolgáltatások; személyi edzői szolgáltatások.

 ( 111 )  236.044

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01433

 ( 220 )  2021.04.06.

 ( 732 )  FBZ Hungária Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   22    Pehely, libapehely, toll ágyneműhöz és kitöméshez.

 ( 111 )  236.045

 ( 151 )  2021.10.14.
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 ( 210 )  M 21 02378

 ( 220 )  2021.06.15.

 ( 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 )  236.046

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 02375

 ( 220 )  2021.06.15.

 ( 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 )  236.047

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 02374

 ( 220 )  2021.06.15.

 ( 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 )  236.048

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01430

 ( 220 )  2021.04.05.

 ( 732 )  Lajkó Pál Bendegúz, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Erdészeti szolgáltatások; fasebészet; faültetés; fűnyírási szolgáltatások; kertészet; kertészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  236.049

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 02379

 ( 220 )  2021.06.15.
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 ( 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 )  236.050

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01421

 ( 220 )  2021.04.05.

 ( 732 )  Bodi Eszter, Biatorbágy (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Átmeneti pihenőhelyek biztosítása utasok részére; átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások kiadása;

bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; elszállásolási szolgáltatások; hordozható épületek, építmények

bérbeadása; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; mozgatható moduláris épületek bérbeadása; szálláscsere

 szolgáltatások [időmegosztásos]; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; üdülési szállás biztosítása.

 ( 111 )  236.051

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01263

 ( 220 )  2021.03.24.

 ( 732 )  MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MASTERPLAST

 ( 511 )  10    Nem szőtt textilanyagból készült orvosi leplek; nem szőtt anyagokból készült légzésvédő maszkok orvosi

alkalmazásokhoz; nem szőtt anyagokból készült légzésvédő maszkok sebészeti alkalmazásokhoz; altató maszkok;

maszkok egészségügyi személyzet általi használatra; sebészeti maszkok; arcmaszkok gyógyászati használatra;

arcmaszkok gyógyászati használatra baktériumok elleni védekezéshez; arcmaszkok gyógyászati használatra

mérgező anyagok elleni védekezéshez; szájvédő maszkok fogászati használatra; szájvédő maszkok orvosi

használatra; szájvédő maszkok állatorvosi használatra; orrvédő maszkok fogászati használatra; orrvédő maszkok

orvosi használatra; orrvédő maszkok állatorvosi használatra; orvosi izolációs köpenyek; köpenyek sebészeti

használatra; orvosi köpenyek; betegvizsgáló köpenyek; izoláló zacskók orvosi használatra; egészségügyi maszkok

porizolációhoz gyógyászati célokra; ortopédiai műtétek során való használathoz kialakított ortopédiai lepedők;

védőmaszkok sebészek általi használatra műtétek során; műtős sapkák; steril sebészeti lepedők; lepedők

[szövetek] orvosi használatra; orvosi takarók; inkontinencia ágybetétek; inkontinencia lepedők; matracvédők

inkontinencia esetére; ruházat, fejfedők és lábbelik, sínek és tartók gyógyászati célokra; ruházat, fejfedők és

lábbelik ápolószemélyzet és páciensek számára; sebészeti cipőborítók, cipővédők; sebészeti lepedők;

anesztéziához használt kendők; öntapadó kendők sebészeti használatra; védőoverál gyógyászati célokra;

 egésztestes védőkezeslábas gyógyászati célokra; cipőborítók, cipővédők gyógyászatban való használatra.

 17    Spunbond-meltblown polietilén, gyártásban való felhasználásra; sodorva-hurkolt, olvasztva-fúvott

 polietilén, gyártásban való felhasználásra; laminált textil szigetelőanyagok; laminált párazárók.

 19    Nem szőtt textíliák, anyagok szárazföldi csatornázáshoz; nem szőtt talajvédő textíliák, anyagok; nem fém

 szövetek betonhoz; tetőfedéshez használt nemszőtt textíliák, anyagok.

 24    Nem szőtt szövetek; nem szőtt textíliák; nem szőtt kelmék; nem-szőtt nemez; gyártáshoz használatos nem

szőtt szövetek takarók formájában; gyártáshoz használatos nem szőtt szövetek tekercsek formájában; gyártáshoz

 használatos nem szőtt szövetek lapok formájában; polipropilén sodort nem szőtt textíliák.
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 ( 111 )  236.055

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01432

 ( 220 )  2021.04.06.

 ( 732 )  Halkó Dóra, Szeged (HU)

 Vojtek Balázs, Villány (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.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

 ( 111 )  236.056

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01264

 ( 220 )  2021.03.24.

 ( 732 )  MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  10    Nem szőtt textilanyagból készült orvosi leplek; nem szőtt anyagokból készült légzésvédő maszkok orvosi

alkalmazásokhoz; nem szőtt anyagokból készült légzésvédő maszkok sebészeti alkalmazásokhoz; altató maszkok;

maszkok egészségügyi személyzet általi használatra; sebészeti maszkok; arcmaszkok gyógyászati használatra;

arcmaszkok gyógyászati használatra baktériumok elleni védekezéshez; arcmaszkok gyógyászati használatra

mérgező anyagok elleni védekezéshez; szájvédő maszkok fogászati használatra; szájvédő maszkok orvosi

használatra; szájvédő maszkok állatorvosi használatra; orrvédő maszkok fogászati használatra; orrvédő maszkok

orvosi használatra; orrvédő maszkok állatorvosi használatra; orvosi izolációs köpenyek; köpenyek sebészeti

használatra; orvosi köpenyek; betegvizsgáló köpenyek; izoláló zacskók orvosi használatra; egészségügyi maszkok

porizolációhoz gyógyászati célokra; ortopédiai műtétek során való használathoz kialakított ortopédiai lepedők;

védőmaszkok sebészek általi használatra műtétek során; műtős sapkák; steril sebészeti lepedők; lepedők

[szövetek] orvosi használatra; orvosi takarók; inkontinencia ágybetétek; inkontinencia lepedők; matracvédők

inkontinencia esetére; ruházat, fejfedők és lábbelik, sínek és tartók gyógyászati célokra; ruházat, fejfedők és

lábbelik ápolószemélyzet és páciensek számára; sebészeti cipőborítók, cipővédők; cipőborítók, cipővédők

gyógyászatban való használatra; sebészeti lepedők; anesztéziához használt kendők; öntapadó kendők sebészeti

 használatra; védőoverál gyógyászati célokra; egésztestes védőkezeslábas gyógyászati célokra.

 17    Laminált textil szigetelőanyagok; laminált párazárók; spunbond-meltblown polietilén, gyártásban való

 felhasználásra; sodorva-hurkolt, olvasztva-fúvott polietilén, gyártásban való felhasználásra.

 19    Nem szőtt textíliák, anyagok szárazföldi csatornázáshoz; nem szőtt talajvédő textíliák, anyagok; nem fém

 szövetek betonhoz; tetőfedéshez használt nem szőtt textíliák, anyagok.

 24    Nem szőtt szövetek; nem szőtt textíliák; nem szőtt kelmék; nem-szőtt nemez; gyártáshoz használatos nem

szőtt szövetek takarók formájában; gyártáshoz használatos nem szőtt szövetek tekercsek formájában; gyártáshoz

 használatos nem szőtt szövetek lapok formájában; polipropilén sodort nem szőtt textíliák.

 ( 111 )  236.058

 ( 151 )  2021.10.19.
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 ( 210 )  M 21 01086

 ( 220 )  2021.03.10.

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. File Zsuzsa, 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; ívek

[papíráruk]; kártyák; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; könyvek; könyvjelzők; naptárak; papír; portrék,

arcképek; poszterek; sablonok [papíráruk]; színező könyvek; szórólapok; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák;

blokkok [papíráruk]; bónok, utalványok; borítékok [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; folyóiratok;

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; dossziék, iratgyűjtők; iratgyűjtők, dossziék; iratgyűjtők

receptekhez; dossziék, iratgyűjtők papírból; írólap, írópapír; írólap, írópapír tartók; ívek [papíráruk]; kartotékok,

kartoték kártyák; könyvecskék, brosúrák; oktató anyagok [kézikönyvek]; könyvek; könyvjelzők; papír

könyvjelzők; adventi naptárak; naplók, naptárak; naptárak; noteszok; papír- és kartondobozok; öntapadós címkék

papírból; nyomtatott papírcímkék; papír bemutatótáblák, reklámtáblák; papíráruk; portrék, arcképek; papírból

készült poszterek; poszterek; sablonok [papíráruk]; színező könyvek; nyomtatott szórólapok; szórólapok; újságok;

 üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; üdvözlőlapok; nyomtatott reklámanyagok.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; elektronikus folyóiratokhoz

kapcsolódó előfizetések ügyintézése; előfizetések elektronikus folyóiratokra; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban;

könyvek, folyóiratok, újságok vagy képregények előfizetésének megszervezése; hirdetések és reklámanyagok

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

szórólapok elkészítése; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése,

főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár belföldi]; 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 [szórólapok, prospektusok és nyomtatványok]; reklámozó szórólapok terjesztése;

szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; szórólapok kiadása;

szórólapok tervezése; hirdetési felület biztosítása újságokban; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

karbantartása; célzott marketing; divatbemutatók kereskedelmi célokra; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; kereskedelmi célú divatbemutatók szervezése; értékesítési és promóciós ösztönző programok

adminisztrációja; értékesítési promóciós ösztönző programok adminisztrációja; értékesítési promóciós

szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy

reklámcélokra; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése;

hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési

felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése; információk gyűjtése és számítógépes adatbázisokba

rendszerezése; információk összegyűjtése és bevitele számítógépes adatbázisokba; információk számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése és rendezése; információk számítógépes adatbázisokba gyűjtése;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; direkt

marketing szolgáltatások; marketing szolgáltatások; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; reklám és marketing

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

reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyag készítése; reklámanyag összeállítása;

reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok
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készítése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok online terjesztése; reklámszövegek írása;

reklámszövegek kiadása és frissítése; reklámszövegek megjelentetése; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés;

szövegszerkesztés; termékminták, áruminták terjesztése; termékminták terjesztése reklámcélokra; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; tördelési szolgáltatások reklámozási célokra; újság előfizetések ügyintézésével

kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti információk;

 üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra.

 38    Távközlési szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói

hozzáférés biztosítása az interneten; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

számítógépes világhálózathoz és témák széles körére vonatkozó információkat tartalmazó online lapokhoz való

felhasználói hozzáférés biztosítása; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok fórumai

[chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

 üzenetek, információk és képek továbbítása számítógép segítségével; üzenetek küldése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus könyvek és

folyóiratok internetes publikációja; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus

könyvek és folyóiratok online megjelentetése; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok

és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és

brosúrák megjelentetése; szórólapok megjelentetése; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás

megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése; webes újságok megjelentetése; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális

célokra; nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában; nyomtatott

anyagok [nem reklámszövegek] kiadása; rendszeresen és nem rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos

kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése

az interneten a reklámszövegek kivételével; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével;

szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; podcastok

létrehozása [írása]; coaching; coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; élő előadásokkal kapcsolatos

szolgáltatások; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása

szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; fotóriportok készítése; hangversenyek, koncertek szervezése

és lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú

kiállítások szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; nem reklámcélú írott

szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; online

elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online nem letölthető képek biztosítása; online, nem

letölthető videók biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; videorögzítés; videoszerkesztési szolgáltatások

 eseményekhez; zenei produkciók.

 ( 111 )  236.059

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01251

 ( 220 )  2021.03.24.

 ( 732 )  SGP Bár Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 111 )  236.060

 ( 151 )  2021.10.19.

 ( 210 )  M 21 01089

 ( 220 )  2021.03.10.

 ( 732 )  IVMA UNIT Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  18    Alkalmi táskák [clutch]; atlétikai táskák; bőrből készült táskák és pénztárcák; aktatáskák, irattáskák és

diplomata táskák; bőrutánzatból készült táskák; estélyi táskák; erszények, táskák smink, kulcsok és más

személyes tárgyak tárolására; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; hétvégi táskák;

hordozótokok, táskák; irattáskák, üzleti táskák; műszőrme táskák; öltöny-, ing- és ruhaszállító táskák;

összehúzható szájú táskák; piperecikkek szállítására szolgáló tisztasági táskák; satchel táskák; sportruházathoz

használt táskák; táskák, kézitáskák; táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; üresen értékesített kozmetikai

táskák; vállon átvethető táskák; vízálló táskák; boston táskák; cipőtároló zsákok, cipőtartó táskák; vállpántok

[táskákhoz]; alkalmi kistáskák; bankjegytartók; bankkártyatartók; bérlettartók; bőr bankkártyatokok; bőr

aktatáskák; bőr hitelkártyatartók; bőr irattartók; bőr pénztárcák; bőr vállszíjak [hevederek]; bőrből készült

bevásárlótáskák; bőrből készült ruhatáskák utazáshoz; bőrből készült kézitáskák; bőrből készült hitelkártyatartó

tárcák; bőrből készült hitelkártyatartók; bőrből készült bőröndök; bőrből készült aktatáskák; bőr tarsolyok;

bőrtáskák; bőrtáskák és bőrtokok; divatos kézitáskák; csuklótáskák; erszények, pénztárcák; erszények,

bugyellárisok; estélyi kézitáskák; féloldalas hátizsákok; hátitáskák; hátitáskák [hátizsákok]; hátizsák, hátitáska;

 bőrruházat; ernyők, esernyők.

 25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; bandana kendők; baseball sapka; bojtos sapkák; divatkalapok; divatos

kalapok, fejkendők; ellenzős sapkák; fejkendők; gyapjú sapkák; kendők fejre; kendők [ruházat]; körsálak; kötött

sapkák; sapkák; textil fejkendők; turbánok; termo fejfedők; alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; alapréteg

felsők; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alkalmi öltönyök; állatbőrből készült ruhák; alsóingek, trikók;

alsónadrágok; alsónadrágok, bugyik; alsóruházat; amerikai focimellények; atlétikai ruházat; autóskabátok; azonos

anyagú és színű pulóverből és kardigánból álló együttesek; baba body-k; baba overallok; báli ruhák; bőrből

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

bőrruhák; bugyik; bugyogónadrágok, buggyos rövidnadrágok; búvárruhák, vízhatlan ruhák, neoprén ruhák; capri

nadrágok; cheongsam (kínai hagyományos ruha); cső felsők; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csősálak; derékfűzők,

gyógyfűzők; düftin kabátok; dzsekik; dzsekik bélései; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; egyberészes fürdőruhák

[hurkolt/ kötöttáruk]; egyenruhák; egyrészes ruhák; esőköpenyek, esőkabátok; esőponcsók; estélyi, alkalmi

kabátok; estélyi ruházat; farmer kertésznadrágok, kertészruhák; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok;

farmerruházat; fátylak [ruházat]; fehérnemű; fejkendő; felsőruházat; felsőkabátok; férfi és női ingek;

fényvisszaverő kabátok, dzsekik; férfi felsőruházat; férfi öltönyök; férfi ruházat; fodrász beterítőkendők;

fürdőruhák, fürdődresszek; fűzők; gabardin ruházat; gallérok; galléros ingek; garbó nyakú felsők; garbó nyakú

pulóverek; gyapjú felsőrészek; gyapjúruházat; halászkabátok; hálóruhák; hamis garbó nyakú felsők; hamis garbó

nyakú melegítők; harisnyaáruk, kötöttáruk; háromrészes öltönyök [ruházat]; hétköznapi, utcai viselet;

hosszúnadrágok, nadrágok; ingek; kaftánok; kabátok nőknek; kabátok, dzsekik; kámzsák; kapucnis felsők;

kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; készruhák; kesztyűk; kifordítható dzsekik; kosztümök;

kötényruhák, ingruhák; kötött ruhadarabok; kötött topok; kötöttáruk [ruházat]; legging nadrágok, cicanadrágok;

laza, informális öltönyök; melegítő felsők; mankinik; melegítőnadrágok, melegítőalsók; mellények; melltartók;

menyasszonyi ruhák; míderek; miniszoknyák; monokinik; műbőr ruházat; nadrágkosztümök; nadrágok;

napozóruhák; női alsó; női alkalmi ruhák; női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női kosztümök; női overallok; női

ruhák; női felsőruházat; női alsóruházat, fehérnemű; nyakbavalók; nyakkendők; nyaksál; nyaksálak; nyakkendők,

selyem nyaksálak; nyitott nyakú ingek; nyaksálak [ruházat]; nyaksálak [sálak]; oldalzsebes nadrágok; öltöny

zakók; öltönyhöz való ingek; öltönynadrágok, kosztümnadrágok; öltönyök; öltönyök férfiak részére; övek

[ruházat]; overallok, munkaruhák; pamut rövidnadrágok; pamutkabátok; parkák; pelerin, köpeny; pizsama;

pólóingek; polár pulóverek; pólók; poncsók; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek; pulóverek, szvetterek; rövid
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együttesek [ruházat]; rakott szoknyák; rövid kertésznadrágok; rövidnadrágok; rövidnadrágok [ruházat]; ruházat

(bőr-); ruházati cikkek nők számára; ruházati cikkek színházi használatra; sálak; selyemruházat; sálak [ruházati

cikkek]; selyemövek, vállszalagok; sportzakók; stólák; stólák, váll takarására szolgáló ruhadarabok;

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

szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szafari dzsekik; széldzsekik, bomber dzsekik; szoknyák; szoknyás kosztümök;

színházi jelmezek; szvetterek; tarka selyemkendők (baboskendők); téli kesztyűk; télikabátok; télikabátok,

nagykabátok; térdnadrágok; topok [ruházati cikkek]; textilövek [ruházat]; trikó [alsónemű], kombiné; tunikák;

ujjatlan pólók, trikók; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek; v-nyakú pulóverek; vállkendők és stólák; vállon

 viselt cikkek [ruházat]; zakók, dzsekik; zoknik.

 ( 111 )  236.063

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01254

 ( 220 )  2021.03.24.

 ( 732 )  IP Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KiwiSun. Ragyogj aranybarnán!

 ( 511 )  11    Csövek (egészségügyi berendezések részei), fénycsövek; szolárium berendezések (napágyak); ultraibolya

 sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra.

 44    Humán higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szépségszalonokkal kapcsolatos szolgáltatások;

szolárium szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai;

 szépségszalonok.

 ( 111 )  236.065

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 20 01392

 ( 220 )  2020.05.21.

 ( 732 )  Pelsőczi Andrea, Budapest (HU)

 ( 541 )  The WOW

 ( 511 )   23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra; cérnák, fonalak kötéshez, horgoláshoz.

 24    Horgolt, kötött lakástextíliák; horgolt, kötött ágyneműk, terítők; horgolt, kötött lakásdekorációk; horgolt,

kötött ajándéktárgyak, játékok; horgolt, kötött használati tárgyak; horgolt, kötött textil termékek; horgolt, kötött

 gyerekjátékok, gyerektextíliák; horgolt, kötött szobadíszek; horgolt, kötött kiegészítők.

 ( 111 )  236.066

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01093

 ( 220 )  2021.03.10.

 ( 732 )  Justyák Enikő, Budapest (HU)

 ( 541 )  Treebox Noszvaj

 ( 511 )  43    Ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállásbiztosítás üdülő apartmanokban;

ideiglenes szállásbiztosítás nyaralókban; ideiglenes szállások bérbeadása nyaralókban és apartmanokban;

 szálláskiadás nyaraláshoz; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások.

 ( 111 )  236.067

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 01253

 ( 220 )  2021.03.24.
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 ( 732 )  Screvo App Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sárhegyi és Társai 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; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek

 mobiltelefonokhoz.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógépes

fájlokban; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; értékesítési

promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;

felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;

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

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közvélemény-kutatás; marketing

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

reklámkoncepciók kidolgozása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; statisztikák összeállítása;

 termékminták, áruminták terjesztése; webindexelés kereskedelmi vagy reklámcélokra.

 ( 111 )  236.068

 ( 151 )  2021.10.15.

 ( 210 )  M 21 01414

 ( 220 )  2021.04.06.

 ( 732 )  "FAIR PLAY OPTIC" Kft., Kazincbarcika (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szemüvegkeretek.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

 szolgáltatások: szemüvegkeretek.

 ( 111 )  236.072

 ( 151 )  2021.10.15.

 ( 210 )  M 21 01420

 ( 220 )  2021.04.06.

 ( 732 )  RUBIN-AGRO Kft., Balatonkeresztúr (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 111 )  236.074

 ( 151 )  2021.10.15.

 ( 210 )  M 21 01416

 ( 220 )  2021.04.06.

 ( 732 )  Kovács Klára, Szombathely (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Képek; képeslapok; művészi képek; naptárak; noteszok.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: bögrék, korsók; képek; képeslapok; művészi képek; naptárak; noteszok; nyomatok; tányérok;

 táskák, kézitáskák; vászontáskák.

 ( 111 )  236.077

 ( 151 )  2021.10.15.

 ( 210 )  M 21 01427

 ( 220 )  2021.04.06.

 ( 732 )  Récsi Zsolt, Nemesvámos (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Autómosás; autótisztítás; autómosási szolgáltatások; gépkocsi tisztítás és autómosás; gépjármű tisztítás és

 fényezés; gépjárművek teljeskörű tisztítása; higiénikus tisztítás (járművek); járművek tisztítása.

 ( 111 )  236.079

 ( 151 )  2021.10.15.

 ( 210 )  M 21 01425

 ( 220 )  2021.04.06.

 ( 732 )  Kiss Veronika, Fót (HU)

 Rákosi Dóra, Fót (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  3    Hasra kenhető növényi olaj.

 35    Kozmetikumokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos

 online kiskereskedelmi szolgáltatások: egészségügyi készítmények és cikkek.

 41    Nem letölthető filmek biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása; online nem letölthető képek

biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása;

webináriumok szervezése; webináriumok szervezése és lebonyolítása; online kiadványok megjelentetése; online

képzések biztosítása; online oktatás biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; online szemináriumok

biztosítása; multimédiás anyagok online kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; nem

letölthető filmek biztosítása a szüléssel és egészségüggyel kapcsolatban; online, nem letölthető videók biztosítása

a szüléssel és egészségüggyel kapcsolatban; online nem letölthető képek biztosítása a szüléssel és egészségüggyel

kapcsolatban; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása a szüléssel és egészségüggyel kapcsolatban; online

nem letölthető audiotartalmak biztosítása a szüléssel és egészségüggyel kapcsolatban; szüléssel és

egészségüggyel kapcsolatos webináriumok szervezése; szüléssel és egészségüggyel kapcsolatos webináriumok

szervezése és lebonyolítása; szüléssel és egészségüggyel kapcsolatos online kiadványok megjelentetése; szüléssel

és egészségüggyel kapcsolatos online képzések biztosítása; szüléssel és egészségüggyel kapcsolatos online

oktatás biztosítása; szüléssel és egészségüggyel kapcsolatos online távoktatási szolgáltatások; szüléssel és

egészségüggyel kapcsolatos online szemináriumok biztosítása; szüléssel és egészségüggyel kapcsolatos

multimédiás anyagok online kiadása; szüléssel és egészségüggyel kapcsolatos folyóiratok és könyvek

elektronikus online közzététele; szüléssel és egészségüggyel kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátása

 online portálon keresztül.

 ( 111 )  236.081

 ( 151 )  2021.10.15.

 ( 210 )  M 21 01419

 ( 220 )  2021.04.06.

 ( 732 )  Hamberger Ádám György, Vecsés (HU)

 Végel Tamás, Tataháza (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Étel házhoz szállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás.

 41    Egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés; oktatási és képzési szolgáltatások; tanfolyamok

szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; táplálkozáshoz

kapcsolódó útmutatás nyújtása; táplálkozásoktatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos oktatás;

táplálkozással kapcsolatos oktatás az interneten keresztül; táplálkozással kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

 táplálkozással kapcsolatos órák tartása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése.

 43    Bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások;

elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások;

étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételkészítés; ételkészítés

mások számára kiszervezéssel; étkeztetés gyorsbüfékben; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel
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elvitelre árusításához; éttermi tájékoztató szolgáltatások; grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi

szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital

 szolgáltatása).

 ( 111 )  236.083

 ( 151 )  2021.10.15.

 ( 210 )  M 21 01749

 ( 220 )  2021.04.29.

 ( 732 )  Dr. Boros Anita, Porcsalma (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Közvélemény-kutatás; gazdasági előrejelzések; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi

vásárok rendezése; kiszervezett vállalatirányítás; konzultáció személyzeti kérdésekben; outsourcing

szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piackutatás; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;

statisztikák összeállítása; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő

vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; 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; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

 irányításában és működtetésében.

  36    Fejlesztési költségek pénzügyi felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban.

  37    Építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezéshez kapcsolódó konzultáció.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; táboroztatás; versenyek

 szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 42    Energiatakarékossági tanácsadás; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; kozmetikai kutatás;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;

minőségellenőrzés; szakszövegek írása; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos

információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; technológiai kutatás; technológiai szaktanácsadás; tudományos

 kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés.

  45    Jogi kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése.

 ( 111 )  236.084

 ( 151 )  2021.10.15.

 ( 210 )  M 21 01579

 ( 220 )  2021.04.18.

 ( 732 )  Csoszó Diána, Kaposvár (HU)

 ( 541 )  Dina's

 ( 511 )  18    Alkalmi kistáskák; aprópénz tartók; bevásárlótáskák; bőr pénztárcák; bőr pénztárcák aprópénz tárolásához;

bőrből készült kézitáskák; bőrutánzatból készült táskák; boston táskák; divatos kézitáskák; erszények, pénztárcák;

erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; gyermek válltáskák; hátizsákok;

hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák; kártyatartó tárcák; kézitáskák; kis retikülök; kozmetikai táskák;
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kulcstartók; műbőr tokok; műbőrből készült kézitáskák; neszesszerek; női kézitáskák; övtáskák; pelenkázó

táskák; pénztárcák, erszények; pénztárcák kártyatartóval; strandtáskák; válltáskák, tarisznyák; vállon átvethető

 táskák; vászontáskák.

 ( 111 )  236.085

 ( 151 )  2021.10.15.

 ( 210 )  M 21 01577

 ( 220 )  2021.04.17.

 ( 732 )  Takács Bence Ervin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tardy-Molnár Anna, Szentendre

 ( 541 )  Mondj Te is egy verset

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

 ( 111 )  236.086

 ( 151 )  2021.10.15.

 ( 210 )  M 21 01410

 ( 220 )  2021.04.01.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető

hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető számítógépes játékszoftverek; letölthető zenefájlok; monitorok

(számítógép hardver); számítógépes programok (letölthető szoftverek); számítógépes programok, rögzített;

számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető

 formában.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok; acél tollak; almanachok; átlátszó

vetítőfóliák (papíráruk); borítékok (papíráruk); ceruzák; ceruzatartók; címkék kartotéklapokhoz; címkék papírból

vagy kartonból; csatok névjegykártya-tartókhoz (irodai felszerelések); csomagolópapír; dossziék (papíráruk);

értesítő kártyák; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; folyóiratok; füzetek, könyvek íráshoz vagy

rajzoláshoz; golyóstollak; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; hordozható

nyomdakészletek (irodai cikkek); iratgyűjtők, dossziék; irattartók (papíráru); irodai kapcsok; irodai kellékek;

íróeszközök; írófelszerelések; írószerek; írószertartók (készletek); kaparós matricák; karton; kartotékok, kartoték

kártyák; kártyák; katalógusok; képeslapok, levelezőlapok; kézikönyvek (útmutatók); könyvecskék, brosúrák;

könyvek; könyvjelzők; levélzáró öntapadós ragasztó korongok; magazinok, revük (időszaki lapok); mappák;

naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák (papíripari); papír;

papír alátétek; papír feliratok; papír-írószer áruk; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; poháralátétek

papírból; poszterek; szövegkiemelő tollak; tollak (irodai cikkek); tolltartó dobozok; tolltartó kapcsok, csipeszek;

többmásolatos papírok (írószer); újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy

 műanyagból; wc-papírok, toalettpapírok.

 21    Főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); asztaldíszek; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; bögrék, korsók; cipőkanalak; cipőkefék;

cukorfogók (csipeszek); cukorkásdobozok; cukortartók; csészealjak; csészék; eldobható tányérok; étkészlet, a

kések, villák és kanalak kivételével; étkészletek; fogkefék; fogkefék (elektromos); gyertya alátétek; gyertyaoltók;

gyertyatartók; gyertyatartó üvegedények (tartók); ivóedények; ivópalackok sportoláshoz; keksztartók;

mosdószivacsok, szivacsok mosakodáshoz; mosdótálak; papírkosarak; papírtálcák háztartási használatra;

papírtányérok; poharak papírból vagy műanyagból; poháralátétek, nem papírból vagy textilből; porcelánok;
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porcelán tálcák; szalvétatartók; szappanadagolók; szappantartók; szívószálak; tálalátétek (asztali eszközök);

tálcák háztartási használatra; tálcák papírból, háztartási használatra; uzsonnás dobozok; üvegek; üvegek

 (tárolóedények); üvegtálak; vödrök; grillek, rostélyok (sütőeszközök); grillkesztyűk.

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; berendezések játékokhoz; bingó kártyák;

bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak; gyűjthető kártyák (kártyajátékok);

játékautók; játékfigurák; játék gyurma; játékkártyák; játékkonzolok; játék kozmetikumok (nem használható);

játéklabdák, játszólabdák; játékmacik, játékmackók; játékmodellek; játékok; játékrobotok; játék sárkányok;

játéksátrak; játékszerek; játéktermi videó játékgépek; kirakós játékok (puzzle); léggömbök; parti kellékek;

 táblajátékok; társasjátékok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

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

számítógépes adatbázisokban; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklám

szolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák); honlapforgalom

optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

közönségszolgálati szolgáltatások; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban

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

pay per click (ppc) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; 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; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási

 műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás);

elektronikus levelezés, e-mail; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás

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

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat szobák);

mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; telefonok kölcsönzése;

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése;

 üzenetküldő készülékek kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 41    Szakmai képzés; szórakoztatás; akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés);

digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

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

feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

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

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés(szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; mentorálás; mozifilmek kölcsönzése; nem letölthető filmek biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;
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nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; on-line elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése (szórakoztatás); rádió- és

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

show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); stúdiószolgáltatások;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk;

szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai;

 zeneszerzés.

 42    Adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; dokumentumok digitalizálása

(szkennelés); elektronikus adattárolás; felhő alapú számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok

átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete; webtárhely

 biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  236.087

 ( 151 )  2021.10.15.

 ( 210 )  M 21 01408

 ( 220 )  2021.04.01.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TV2 COMEDY

 ( 511 ) 9    Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető

hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető számítógépes játékszoftverek; letölthető zenefájlok; monitorok

(számítógép hardver); számítógépes programok (letölthető szoftverek); számítógépes programok, rögzített;

számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető

 formában.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok; acéltollak; almanachok; átlátszó

vetítőfóliák (papíráruk); borítékok (papíráruk); ceruzák; ceruzatartók; címkék kartotéklapokhoz; címkék papírból

vagy kartonból; csatok névjegykártya-tartókhoz (irodai felszerelések); csomagolópapír; dossziék (papíráruk);

értesítő kártyák; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; folyóiratok; füzetek, könyvek íráshoz vagy

rajzoláshoz; golyóstollak; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; hordozható

nyomdakészletek (irodai cikkek); iratgyűjtők, dossziék; irattartók (papíráru); irodai kapcsok; irodai kellékek;

íróeszközök; írófelszerelések; írószerek; írószertartók (készletek); kaparós matricák; karton; kartotékok,

kartotékkártyák; kártyák; katalógusok; képeslapok, levelezőlapok; kézikönyvek (útmutatók); könyvecskék,

brosúrák; könyvek; könyvjelzők; levélzáró öntapadós ragasztó korongok; magazinok, revük (időszaki lapok);

mappák; naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák (papíripari);

papír; papír alátétek; papír feliratok; papír-írószer áruk; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; poháralátétek

papírból; poszterek; szövegkiemelő tollak; tollak (irodai cikkek); tolltartó dobozok; tolltartó kapcsok, csipeszek;

többmásolatos papírok (írószer); újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy

 műanyagból; WC-papírok, toalettpapírok.

 21    Főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); asztaldíszek; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; bögrék, korsók; cipőkanalak; cipőkefék;

cukorfogók (csipeszek); cukorkásdobozok; cukortartók; csészealjak; csészék; eldobható tányérok; étkészlet, a

kések, villák és kanalak kivételével; étkészletek; fogkefék; fogkefék (elektromos); gyertyaalátétek; gyertyaoltók;

gyertyatartók; gyertyatartó üvegedények (tartók); ivóedények; ivópalackok sportoláshoz; keksztartók;

mosdószivacsok, szivacsok mosakodáshoz; mosdótálak; papírkosarak; papírtálcák háztartási használatra;

papírtányérok; poharak papírból vagy műanyagból; poháralátétek, nem papírból vagy textilből; porcelánok;

porcelántálcák; szalvétatartók; szappanadagolók; szappantartók; szívószálak; tálalátétek (asztali eszközök); tálcák
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háztartási használatra; tálcák papírból, háztartási használatra; uzsonnás dobozok; üvegek; üvegek

 (tárolóedények); üvegtálak; vödrök; grillek, rostélyok (sütőeszközök); grillkesztyűk.

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; berendezések játékokhoz; bingó kártyák;

bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak; gyűjthető kártyák (kártyajátékok);

játékautók; játékfigurák; játékgyurma; játékkártyák; játékkonzolok; játékkozmetikumok (nem használható);

játéklabdák, játszólabdák; játékmacik, játékmackók; játékmodellek; játékok; játékrobotok; játék sárkányok;

játéksátrak; játékszerek; játéktermi videó játékgépek; kirakós játékok (puzzle); léggömbök; parti kellékek;

 táblajátékok; társasjátékok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

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

számítógépes adatbázisokban; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák); honlapforgalom

optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

közönségszolgálati szolgáltatások; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban

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

Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; 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; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási

 műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás);

elektronikus levelezés, e-mail; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás

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

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat szobák);

mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; telefonok kölcsönzése;

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése;

 üzenetküldő készülékek kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 41    Szakmai képzés; szórakoztatás; akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés);

digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

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

feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

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

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés(szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; mentorálás; mozifilmek kölcsönzése; nem letölthető filmek biztosítása digitális

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

nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; on-line elérhető elektronikus publikációk,
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nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése (szórakoztatás); rádió- és

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

show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); stúdiószolgáltatások;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk;

szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai;

 zeneszerzés.

 42    Adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; dokumentumok digitalizálása

(szkennelés); elektronikus adattárolás; felhő alapú számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok

átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete; webtárhely

 biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  236.088

 ( 151 )  2021.10.15.

 ( 210 )  M 21 01397

 ( 220 )  2021.04.01.

 ( 732 )  Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Zombori Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Emlékpont

 ( 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 )  236.090

 ( 151 )  2021.10.15.

 ( 210 )  M 21 01748

 ( 220 )  2021.04.29.

 ( 732 )  Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., Nagyigmánd (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  OPTIMUM

 ( 511 )   31    Víziszárnyas takarmány.

 ( 111 )  236.097

 ( 151 )  2021.10.15.

 ( 210 )  M 20 02905

 ( 220 )  2020.09.29.

 ( 732 )  FIVOSZ Vállalkozásfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Fiatal Vállalkozók Hete

 ( 511 )  35    Kereskedelmi vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos értékelések; üzletek, vállalkozások eladásával

kapcsolatos konzultáció; üzleti információnyújtás vállalkozások számára; üzleti menedzsment támogatás

biztosítása vállalkozás indításához más vállalkozások számára; közös vállalkozások létrehozásával kapcsolatos

üzleti szolgáltatások; segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalkozások üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi

feladatköreinek ügyviteléhez; üzleti tervezési szolgáltatások vállalkozások számára; üzletvezetési segítségnyújtás

kereskedelmi vállalkozások alapításához; vállalkozások alapításával és működtetésével kapcsolatos konzultáció;

vállalkozások struktúrájával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vállalkozások értékesítéséhez kapcsolódó

tanácsadás; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók
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összehozásával kapcsolatosan; adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; e-kereskedelemmel

kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; eladási módszerekkel és technikákkal kapcsolatos tanácsadás

biztosítása; reklámszövegek publikálása; üzleti tanácsadás; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti marketing

tanácsadás; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti elemzéssel kapcsolatos tanácsadás; stratégiai marketinghez

kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos

tanácsadás, konzultáció; növekedés finanszírozásával kapcsolatos üzleti tanácsadás; könyveléshez kapcsolódó

üzleti tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó tanácsadás; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos

tanácsadás; vállalati teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; vállalat felszámolással

kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció;

marketing szolgáltatások; partnerprogram-marketing; marketingtrendek elemzése; marketingtervek elkészítése;

marketingstratégiai vizsgálatok; marketingügynökségi szolgáltatások; marketing tanulmányok készítése; üzleti

hálózati szolgáltatások; online üzleti hálózati szolgáltatások; közönségszolgálati [PR] szolgáltatások;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; üzleti stratégiafejlesztési szolgáltatások;

üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése;

 rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra.

 41    Konferenciaszervezés; konferenciaszolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése;

oktatási konferenciák szervezése; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztatási

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

konferenciák szervezése; képzések biztosítása vállalkozások számára; coaching; coaching gazdasági és

menedzselési témákban; személyi coaching [képzés]; mentorálás; üzleti mentorálási szolgáltatások; folyóiratok

publikálása; könyvek publikálása és kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; közösségi

klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; szórakoztató célú rendezvények szervezése; showműsorok

 tervezése; show-k gyártása; élő show-k készítése; oktatási célú show-k rendezése.

 45    Mentorálás [szellemi]; jogi tanácsadás; adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; ismeretségi, közösségi

hálózaton keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások; letölthető mobilalkalmazások révén elérhető online

közösségi hálózatépítő szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; szabadalmi oltalommal

kapcsolatos tanácsadás; szerzői jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás;

védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás; fogyasztói jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások [jogi

tanácsadás]; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; ipari tervek védelmével kapcsolatos tanácsadás;

szellemi tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével

kapcsolatos tanácsadás; franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; jogi tanácsadás pályázati felhívások

megválaszolásában; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; védjegyfigyelési szolgáltatások jogi

tanácsadási célra; szabványok, normák kidolgozásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon

licenszelésével, engedélyezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonra vonatkozó

tanácsadási szolgáltatások nonprofit szervezetek számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási

szolgáltatások egyetemek és kutatóintézetek számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások

 befektetők számára.

 ( 111 )  236.098

 ( 151 )  2021.10.15.

 ( 210 )  M 20 02910

 ( 220 )  2020.09.29.

 ( 732 )  FIVOSZ Vállalkozásfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Év Fiatal Vállalkozója Díj

 ( 511 )  35    Kereskedelmi vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos értékelések; üzletek, vállalkozások eladásával

kapcsolatos konzultáció; üzleti információnyújtás vállalkozások számára; üzleti menedzsment támogatás

biztosítása vállalkozás indításához más vállalkozások számára; közös vállalkozások létrehozásával kapcsolatos
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üzleti szolgáltatások; segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalkozások üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi

feladatköreinek ügyviteléhez; üzleti tervezési szolgáltatások vállalkozások számára; üzletvezetési segítségnyújtás

kereskedelmi vállalkozások alapításához; vállalkozások alapításával és működtetésével kapcsolatos konzultáció;

vállalkozások struktúrájával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vállalkozások értékesítéséhez kapcsolódó

tanácsadás; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; e-kereskedelemmel

kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; eladási módszerekkel és technikákkal kapcsolatos tanácsadás

biztosítása; reklámszövegek publikálása; üzleti tanácsadás; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti marketing

tanácsadás; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti elemzéssel kapcsolatos tanácsadás; stratégiai marketinghez

kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos

tanácsadás, konzultáció; növekedés finanszírozásával kapcsolatos üzleti tanácsadás; könyveléshez kapcsolódó

üzleti tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó tanácsadás; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos

tanácsadás; vállalati teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; vállalat felszámolással

kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció;

marketing szolgáltatások; partnerprogram-marketing; marketingtrendek elemzése; marketingtervek elkészítése;

 marketingstratégiai vizsgálatok; marketingügynökségi szolgáltatások.

 41    Konferenciaszervezés; konferenciaszolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése;

oktatási konferenciák szervezése; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztatási

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

konferenciák szervezése; képzések biztosítása vállalkozások számára; coaching; coaching gazdasági és

menedzselési témákban; személyi coaching [képzés]; mentorálás; üzleti mentorálási szolgáltatások; folyóiratok

publikálása; könyvek publikálása és kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; közösségi

klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; szórakoztató célú rendezvények szervezése; showműsorok

tervezése; show-k gyártása; élő show-k készítése; oktatási célú show-k rendezése; versenyek és díjkiosztók

 rendezése; díjátadók vendégül látása [szervezés]; díjátadó ünnepségek szervezése.

 ( 111 )  236.101

 ( 151 )  2021.10.15.

 ( 210 )  M 21 01554

 ( 220 )  2021.04.16.

 ( 732 )  Gyöngyösi-Horváth Szilvia Márta, Kecskemét (HU)

  
( 546 )

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

 ( 111 )  236.103

 ( 151 )  2021.10.15.

 ( 210 )  M 21 01052

 ( 220 )  2021.03.08.

 ( 732 )  Kocsis-Meriadt Brigitta Zsófia, Budapest (HU)

 ( 541 )  BorPortré

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

 ( 111 )  236.104

 ( 151 )  2021.10.15.

 ( 210 )  M 21 01214

 ( 220 )  2021.03.22.

 ( 732 )  Dr. Tran Dániel, Budapest (HU)

 ( 541 )  Bubble Baby
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 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  236.122

 ( 151 )  2021.10.18.

 ( 210 )  M 21 01692

 ( 220 )  2021.04.26.

 ( 732 )  ESPRESSO SERVICE Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Automata kávéfőző készülékek; elektromos kávéfőzők; háztartási kávéfőzők [elektromos]; kávéfőzőgépek,

 elektromos; presszó kávéfőzők.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: automata kávéfőző készülékek; elektromos kávéfőzők; háztartási kávéfőzők [elektromos];

 kávéfőzőgépek, elektromos; presszó kávéfőzők.

 ( 111 )  236.132

 ( 151 )  2021.10.19.

 ( 210 )  M 21 01092

 ( 220 )  2021.03.10.

 ( 732 )  CerFood Kft., Kecskemét (HU)

  ( 546 )

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

 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  30    Lisztek és más gabonakészítmények; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek.

A rovat 222 darab közlést tartalmaz. 
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