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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

Az iparjogvédelmi dokumentumokat 
kibocsátó egyes országokat és egyes 
nemzetközi szervezeteket azonosító 
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint) 
 
AD Andorra 
AE Egyesült Arab Emirátusok 
AF Afganisztán 
AG Antigua és Barbuda 
AI Anguilla 
AL Albánia 
AM Örményország 
AO Angola 
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi 

Szervezete (ARIPO) 
AR Argentína 
AT Ausztria 
AU Ausztrália 
AW Aruba 
AZ Azerbajdzsán 
BA Bosznia-Hercegovina 
BB Barbados 
BD Banglades 
BE Belgium 
BF Burkina Faso 
BG Bulgária 
BH Bahrein 
BI Burundi 
BJ Benin 
BM Bermuda 
BN Brunei 
BO Bolívia 
BQ Bonaire, Sint Eustasius és Saba 
BR Brazília 
BS Bahama-szigetek 
BT Bhután 
BV Bouvet-sziget 
BW Botswana 
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi 

Hivatal (BOIP) 
BY Belorusszia 
BZ Belize 
CA Kanada 
CD Kongói Demokratikus Köztársaság 
CF Közép-afrikai Köztársaság 
CG Kongó 
CH Svájc 
CI Elefántcsontpart 
CK Cook-szigetek 
CL Chile 
CM Kamerun 
CN Kína 
CO Kolumbia 
CR Costa Rica 

CU Kuba 
CV Zöld-foki Köztársaság 
CW Curaçao 
CY Ciprus 
CZ Cseh Köztársaság 
DE Németország 
DJ Dzsibuti 
DK Dánia 
DM Dominikai Közösség 
DO Dominikai Köztársaság 
DZ Algéria 
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet 

(EAPO) 
EC Ecuador 
EE Észtország 
EG Egyiptom 
EH Nyugat-Szahara 
EM Európai Unió Szellemi Tulajdoni 

Hivatala (EUSZTH)  
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) 
ER Eritrea 
ES Spanyolország 
ET Etiópia 
FI Finnország 
FJ Fidzsi-szigetek 
FK Falkland-szigetek (Malvin-szigetek) 
FO Faröer-szigetek 
FR Franciaország 
GA Gabon 
GB Nagy-Britannia 
GC Az Öböl menti Arab Államok  

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

GD Grenada 
GE Grúzia 
GG Guernsey 
GH Ghána 
GI Gibraltár 
GL Grönland 
GM Gambia 
GN Guinea 
GQ Egyenlítői-Guinea 
GR Görögország 
GS Dél-Georgia és a 

Dél-Sandwich-szigetek 
GT Guatemala 
GW Bissau-Guinea 
GY Guyana 
HK Hongkongi Különleges Igazgatású 

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

ID Indonézia 
IE Írország 
IL Izrael 
IM Man-sziget 
IN India 
IQ Irak 
IR Iráni Iszlám Köztársaság 
IS Izland 
IT Olaszország 
JE Jersey 
JM Jamaica 
JO Jordánia 
JP Japán 
KE Kenya 
KG Kirgizisztán 
KH Kambodzsa 
KI Kiribati 
KM Comore-szigetek 
KN Saint Christopher és Nevis 
KP Koreai Népi Demokratikus  

Köztársaság 
KR Koreai Köztársaság 
KW Kuvait 
KY Kajmán-szigetek 
KZ Kazahsztán 
LA Laoszi Népi Demokratikus 

Köztársaság 
LB Libanon 
LC Saint Lucia 
LI Liechtenstein 
LK Srí Lanka 
LR Libéria 
LS Lesotho 
LT Litvánia 
LU Luxemburg 
LV Lettország 
LY Líbia 
MA Marokkó 
MC Monaco 
MD Moldovai Köztársaság 
ME Montenegró 
MG Madagaszkár 
MK Macedón Köztársaság 
ML Mali 
MM Mianmar 
MN Mongólia 
MO Makao 
MP Észak-Marina-szigetek 
MR Mauritánia 
MS Montserrat 
MT Málta 
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MU Mauritius 
MV Maldív-szigetek 
MW Malawi 
MX Mexikó 
MY Malajzia 
MZ Mozambik 
NA Namíbia 
NE Niger 
NG Nigéria 
NI Nicaragua 
NL Hollandia 
NO Norvégia 
NP Nepál 
NR Nauru 
NZ Új-Zéland 
OA Szellemi Tulajdon Afrikai 

Szervezete (OAPI) 
OM Omán 
PA Panama 
PE Peru 
PG Pápua Új-Guinea 
PH Fülöp-szigetek 
PK Pakisztán 
PL Lengyelország 
PT Portugália 
PW Palau 
PY Paraguay 
QA Katar 
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal 

(CPVO) 
RO Románia 
RS Szerbia 
RU Oroszországi Föderáció 
RW Ruanda 
SA Szaúd-Arábia 
SB Salamon-szigetek 
SC Seychelle-szigetek 
SD Szudán 
SE Svédország 
SG Szingapúr 
SH Szent Ilona 
SI Szlovénia 
SK Szlovákia 
SL Sierra Leone 
SM San Marino 
SN Szenegál 
SO Szomália 
SR Suriname 
SS Dél-Szudán 
ST Săo Tomé és Principe 
SV Salvador 
SX Sint Maarten (holland rész) 
SY Szíriai Arab Köztársaság 
SZ Szváziföld 
TC Turks- és Caicos-szigetek 
TD Csád 
TG Togo 
TH Thaiföld 
TJ Tádzsikisztán 
TL Kelet-Timor 
TM Türkmenisztán 
TN Tunézia 
TO Tonga 
TR Törökország 

TT Trinidad és Tobago 
TV Tuvalu 
TW Tajvan (Kínai Köztársaság) 
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság 
UA Ukrajna 
UG Uganda 
US Amerikai Egyesült Államok 
UY Uruguay 
UZ Üzbegisztán 
VA Szentszék 
VC Saint Vincent és Grenadine 
VE Venezuela 
VG Brit Virgin-szigetek 
VN Vietnam 
VU Vanuatu 
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete 

(WIPO) Nemzetközi Irodája 
WS Szamoa 
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI) 
XU Új Növényfajták Oltalmára létesült 

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

(VSZI) 
YE Jemen 
ZA Dél-afrikai Köztársaság 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 
 
Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta 
adatok azonosítói (INID-kódok a 
WIPO 9. szabványa szerint) 
 
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok 

(11) a dokumentum száma: szaba-
dalmi és növényfajta-oltalmi 
rovatokban közzétételi szám 
vagy lajstromszám; használati 
minta és formatervezési minta 
rovatokban lajstromszám; a 
megadott szabadalmak, a 
megadott növényfajta- oltal-
mak, a megadott használati 
minta oltalmak és a megadott 
formatervezési mintaoltalmak 
rovatokban a lajstromszámhoz 
kapcsolt dátum a megadó ha-
tározat kelte 

(13) a publikáció fajtája a WIPO 
16. szabványa szerint 

(20) Bejelentési adatok 
(21) a bejelentés ügyszáma 
(22) a bejelentés napja 
(23) a kiállítási elsőbbség vagy 

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve 
UPOV Egyezmény szerinti elsőbb-
ség adatai 

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osz-
tályozás (szabadalmi, illetve 
használati minta rovatokban);  
Locarnói Megállapodás sze-
rinti osztályozás  (formater-
vezési minta rovatokban) 
UPOV-kód (növényfaj-
ta-oltalmi rovatokban) 

(53) növényfajta fajtaneve 
(54) a találmány, illetve a szabad-

alom címe, a növényfajta faj-
neve, latin neve, a használati 
minta címe, a formatervezési 
minta megnevezése 

(55) a növényfajta fényképe, illetve 
a formatervezési minta fény-
képe vagy rajza 

(57) szabadalmi rovatokban a ki-
vonat, használati minta rova-
tokban a főigénypont (a jel-
lemző ábrával) 

(60) Összefüggő bejelentések, szaba-
dalmak, kiegészítő oltalmi tanúsít-
ványok, növényfajta-oltalmak, 
használati minták adatai 
(62) megosztás esetén a korábbi 

szabadalmi, növényfajta- ol-
talmi, illetve használati minta 
bejelentés ügyszáma 

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

(66) belső elsőbbség napja 
(67) származtatást megalapozó irat 

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

száma 
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő 

adatai 
(71) bejelentő 
(72) feltaláló, szerző, nemesítő 
(73) szabadalmas, jogosult 
(74) képviselő 

(80) A Budapesti Szerződés és a Szaba-
dalmi Együttműködési Szerződés 
szerinti adatok 
(83) a mikroorganizmus törzs (bi-

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény 
szerinti adatok, valamint a kiegé-
szítő oltalmi tanúsítványra vonat-
kozó adatok 
(92) a termék első magyarországi 

forgalomba hozatali engedé-
lyének száma és kelte, vala-
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mint az engedélyezett termék 
neve 

(93) a termék első közösségi for-
galomba hozatali engedélyé-
nek száma és kelte 

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

(95) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány címe (a termék megne-
vezése) és a termék típusa 

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

(97) az európai (EP) bejelentés 
közzétételi adatai; 
az európai szabadalom meg-
adásának az Európai Szaba-
dalmi Közlönyben történt 
meghirdetési adatai 

(98) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány időtartamának meghosz-
szabbítása iránti kérelem 
napja 

 
A publikáció fajtája (a WIPO 16. 
szabványa szerint) 
 
A 1996. január 1-je előtti bejelentési 

nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele, illetve köz-
zététel nélkül megadott szabadal-
mak meghirdetése 

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele és tájékozta-
tás az elvégzett újdonságkutatásról 

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések, növényfajta-oltalmak 
közzététele 

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 
1-je utáni bejelentési nappal ren-
delkező szabadalmi bejelentésekben 
a közzétételt követően elvégzett 
újdonságkutatásokról 

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 

Egyezmény szerinti felszólalási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti korlátozási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

U8 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírások bibliográfiai adata-
iban 

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

 
Védjegy és földrajzi árujelző adatok 
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60. 
szabványa szerint) 
 
(100) Lajstromozási és megújítási adatok 

(111) lajstromszám 
(141) a lajstromozási eljárás és az 

oltalom megszűnésének napja 
(151) a lajstromozás napja 
(156) a megújítás napja 
(180) a lejárat napja 

(200) Bejelentési adatok 
(210) a bejelentés ügyszáma 
(220) a bejelentés napja 
(230) a kiállítási elsőbbség adatai 
(250) a bejelentés benyújtásának 

helye 
(300) Uniós elsőbbség adatai 
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő 

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

(511) az árujegyzék vagy a termék-
jegyzék a Nizzai Megállapo-
dás szerint, adatközlésnél csak 
az osztályok száma szerepel 

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

(546) a megjelölés ábrával, illetve a 
közönségestől eltérő írás-
móddal 

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(552) pozíció- vagy mintázat meg-
jelölés 

(553) mozgás- vagy multimédia 
megjelölés 

(554) térbeli megjelölés 
(555) hologrammegjelölés 
(556) hangmegjelölés 
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos 

lapjában történő közzététel 
napja 

(591) szín- vagy színes megjelölés 
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek 

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

(700) A jogosult, a képviselő és az enge-
délyes adatai 
(731) bejelentő 
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi 

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 

A rovatok rendezési elvei 
 
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi 
bejelentések, illetve a megadott szaba-
dalmak és használati mintaoltalmak ada-
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési 
mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-
adott formatervezési mintaoltalmak adatai 
a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-
lyonként csoportosítva, az első helyen 
szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések 
ügyszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett 
négyjegyű kódok az adott rovatok tar-
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa 
szerint. 
 
A szabadalmi bejelentések közzététele 
című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti 
bejelentési nappal rendelkező teljes 
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-
mentumszám halasztott vizsgálatú sza-
badalmi bejelentésre utal. 
 
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti 
bejelentések az ügyszám, a megadott 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-
romszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-
tések a bejelentők nevének betűrendjében, 
a lajstromozások lajstromszám szerinti 
sorrendben jelennek meg.

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 20 00589

 ( 220 ) 2020.02.25.

 ( 731 )  Utazó Planetárium Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Wanderplanetarium

 ( 511 )  41    Élő szórakoztató előadások bemutatása; előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 20 01497

 ( 220 ) 2020.05.29.

 ( 731 )  Ding Jiansen, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 20 01675

 ( 220 ) 2020.06.15.

 ( 731 )  Miao Wei, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Napszemüvegek; szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok;

 védőszemüvegek sportoláshoz.

 ( 210 ) M 20 02929

 ( 220 ) 2020.10.01.

 ( 731 )  Paulo Péter, Kerepestarcsa (HU)

 ( 740 )  Varga Roland Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CsALÁDI KERTCENTRUM CsKC

 ( 511 )   11    Automata locsolórendszerek virágok és növények öntözéséhez.

  43    Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

  44    Kertészet, kertészkedés, parkosítás.

 ( 210 ) M 20 03100

 ( 220 ) 2020.10.15.

 ( 731 )  Duna Aszfalt Zrt., Tiszakécske (HU)

 ( 740 )  Szíjj és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

[építőanyagok] fémből; korlátok fémből hidakhoz; fémből készült horgonycsapok hidak rögzítéséhez; fém

hídelemek; fémből készült ideiglenes hidak; hidak [szerkezetek] fémből; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
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 öntöttvas anyagok vasúti vágányokhoz; vasútépítési anyagok.

7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

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

szerszámok kivételével; alagútfúró gépek; gépek alagútépítéshez; vasútépítő gépek; aszfaltkészítő gépek;

 aszfaltkeverő gépek; aszfaltozó gépek.

 19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből; útépítési és útburkoló anyagok;

útépítési anyagok, nem fémből; útépítéshez használt bitumen; útépítéshez használt beágyazó keverékek; nem fém

útépítési anyagok; kátrány alapú tömítőanyagok útépítéshez; cement; habarcs; beton; aszfalt; aszfalt útburkolatok;

 aszfalt [építési célra].

 37    Építőipari szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése,

karbantartása és javítása; járművek karbantartása és javítása; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás; útépítés;

autópálya-hálózatok építése; autópályák építése; autópályák építése megrendelésre; alagutak építése; alagútépítés;

 alagútfúrás; vasútépítés; vasúti alépítmények, pályatestek építése.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

 fémek hőkezelése, edzése; fémkezelés; fémöntés; forrasztás; hegesztési szolgáltatások.

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

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; talajmozgatási technológiával [útépítés] kapcsolatos

 műszaki konzultáció.

 ( 210 ) M 20 03509

 ( 220 ) 2020.11.17.

 ( 731 )  Coxtherm Kft., Budaörs (HU)

 ( 541 ) MotoGéPész

 ( 511 )   41    Rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 21 00503

 ( 220 ) 2021.02.10.

 ( 731 )  MERGER FOOD Kft., Hajdúnánás (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

italszolgáltatás]; éttermi szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; bár- és

éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; ételek és italok szolgáltatása éttermi

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; étel- és italellátás; étel- és

italkészítési szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok

biztosítása bisztrókban; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

 éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban.

 ( 210 ) M 21 01097
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 ( 220 ) 2021.03.11.

 ( 731 )  Profood Flexum Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

  

( 546 )

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

 tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

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

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

 ( 210 ) M 21 01329

 ( 220 ) 2021.03.27.

 ( 731 )  dr. Stankovics Éva, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Szeszfőzés során visszamaradt anyagok [táplálék állatoknak].

  33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

  39    Ital [szeszesital] forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások; szeszesitalok házhozszállítása.

  40    Szeszesital főzési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01573

 ( 220 ) 2021.04.19.

 ( 731 )  AHS.hu Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, mozgóképes, audiovizuális, optikai, súlyméró, mérő-,jelző-,

észlelő, tesztelő, ellenőrző, 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; informatikai és audio-, vizuális, multimédiás és

fényképészeti készülékek, audovizuális és fényképészeti eszközök, audióeszközök és rádióvevők, autórádiók,

 sztereó autórádiók, erősítők, hangszórók (akár Bluetooth akár sima), monitor fejtámla.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök, járművek részei és szerelvényei.

 35    Járművek, szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök, járművek részei és szerelvényei, 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, informatikai és audio-,

vizuális, multimédiás és fényképészeti készülékek, audiovizuális és fényképészeti eszközök, audióeszközök és

rádióvevők, autórádiók, sztereó autórádiók, erősítők, hangszórók (akár Bluetooth akár sima), monitor fejtámlához

 kapcsolódó kis- és nagykereskedelme, ezen termékek webshopon keresztül történő értékesítése.

 37    Motorok, járművek tuningolása, felszerelés, tisztítás, javítás és karbantartás, gépkocsik motorjainak és

 hajtóműveinek tuningolása.

 ( 210 ) M 21 01588
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 ( 220 ) 2021.04.19.

 ( 731 )  Ozsvár-Varga Gyöngyi, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

 ( 541 ) ZuzmóART

 ( 511 )  31    Dekorációs moha függő virágkosárba; élő növények és virágok; virágok [élő]; ír moha [nem gyógyászati

 célra]; dekorációk növényből; izlandi zuzmó nem étkezési céllal; képek, egyéb művészeti alkotások zuzmóból.

 35    Zuzmóból készült képek, dísztárgyak és egyéb művészeti alkotások kiskereskedelme; zuzmóból készült

képek, dísztárgyak és egyéb művészeti alkotások nagykereskedelme; zuzmóból készült képek, dísztárgyak és

 egyéb művészeti alkotások népszerűsítése, bemutatása online, nyomtatott vagy személyes módon.

 ( 210 ) M 21 01589

 ( 220 ) 2021.04.19.

 ( 731 )  Magyar Tojás Kft., Győr (HU)

 ( 541 ) tojás itthonról otthonra

 ( 511 )   29    Tojások és tojástermékek.

  35    Élelmiszerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelem (tojások, tojástermékek).

 ( 210 ) M 21 01673

 ( 220 ) 2021.04.26.

 ( 731 )  EIPA Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság, Ajka (HU)

 ( 740 )  Braner és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 37    Építőipari szolgáltatások; ipari gépek karbantartása; ipari gépek üzembe helyezése; ipari üzemek

felszerelése; gépsorok összeszerelése [beüzemelése]; üzemek felújítása; gépek üzembe helyezése, karbantartésa

és javítása; elektronikus gépek és berendezések javítása vagy karbantartása; alkatrészek beszerelése, karbantartása

 és javítása az ipari gép- és üzemépítés területén; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 01674

 ( 220 ) 2021.04.26.

 ( 731 )  EIPA Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság, Ajka (HU)

 ( 740 )  Braner és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Unimontex

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

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

 37    Építőipari szolgáltatások; ipari gépek karbantartása; ipari gépek üzembe helyezése; ipari üzemek

felszerelése; gépsorok felszerelése; gépsorok összeszerelése (beüzemelése); üzemek felújítása; gépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; elektronikus gépek és berendezések javítása és karbantartása; alkatrészek

beszerelése, karbantartása és javítása az ipari gép- és üzemépítés területén; bányászati kitermelés, olaj- és

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 01678

 ( 220 ) 2021.04.26.

 ( 731 )  JAGDFELD-HUNGÁRIA Kft., Heves (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Tészták és keverékek tésztákhoz, gofri, gofrik, ízesített gofrik, készítmények gofrik előállításához,

 csokoládés gofrik, fagyasztott gofrik.

  35    Értékesítés, kereskedelem.

 ( 210 ) M 21 01772

 ( 220 ) 2021.05.02.

 ( 731 )  Darkroom Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Főként gabonaféléket tartalmazó müzlik; gabona alapú müzliszeletek; müzli; müzli desszertek; müzliből

készített rágcsálnivalók; azonnal fogyasztható zabpehely; feldolgozott étkezési zab emberi fogyasztásra; reggeli

gabonafélék, zabkása, búzadara; szárított gyümölcsöt tartalmazó zabfalatok; zab alapú ételek emberi

 fogyasztásra; zabból készült élelmiszerek; zabkásák; zabpehely.

 ( 210 ) M 21 01807

 ( 220 ) 2021.05.05.

 ( 731 )  Alcufer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Csiszár Tamás László, Ajka

  

( 546 )

 ( 511 )  40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékok és újrahasznosítható anyagok

 osztályozása; értéknövelő újrahasznosítás [hulladék-újrahasznosítás].

 ( 210 ) M 21 01836

 ( 220 ) 2021.05.07.

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

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

 ( 541 ) JAGLIX

 ( 511 ) 5    Gyógyszerkészítmények; orvosi készítmények; gyógyszerek; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti

termékek; gyógyszerészeti készítmények cukorbetegség megelőzésére és kezelésére; cukorbetegség elleni

gyógyszerek; gyógyszerészeti készítmények szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére éskezelésére;

gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer betegségei és rendellenességei megelőzésére és

 kezelésére; diétás ételek és tápanyagok orvosi használatra; humán étrendkiegészítők.

 ( 210 ) M 21 01868

 ( 220 ) 2021.05.10.

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

 ( 541 ) Angyalok Konyhája
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 ( 511 ) 5    Étrendkiegészítők; antioxidáns kiegészítők; táplálékkiegészítők; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi

étrend-kiegészítők; ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; diétás ételek betegek számára; diétás ételek

gyógyászati célokra; diétás ételkészítmények gyógyászati használatra; diétás ételkiegészítők; diétás italok

gyógyászati célokra; diétás készítmények gyógyászati használatra; diétás rostok az emésztés segítésére; diétás

táplálékkiegészítők; diétás termékek betegeknek; diétás termékek gyógyászati célokra; dietetikai főzetek, teák

gyógyászati használatra; élelmi rostok; ételek cukorbetegeknek; ételek orvosilag korlátozott diétákhoz; étrend- és

táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő italkeverékek; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők a

fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők

porformában; étrend-kiegészítők sportolók számára; étrendkiegészítő gabonafélék feldolgozásának

melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; gombakivonatokat tartalmazó táplálék-kiegészítők;

gyógyászati célú élelmiszer kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású teák;

gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok;

gyógynövényi forrásokból származó antioxidánsok; gyógyszeres táplálékkiegészítők;

gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; humán étrendkiegészítők; kenyér termékek

cukorbetegeknek; homoktövis őrlemény; áfonyapor; almapor; probiotikus kiegészítők; táplálékkiegészítők

különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra; vitamin- és

 ásványianyag-készítmények; vitamin italok; vitamin kiegészítők.

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; görögjoghurt; kókuszjoghurt;

növényi tejből készült joghurtok; étkezési olajok és zsírok; mandulatej; bárányhúsból készült termékek; alacsony

zsírtartalmú joghurtok; alacsony zsírtartalmú tejtermékekből készült szendvicskrémek; fermentált sült tej;

fokhagymás vajak; fűszervajak; ghí; gyümölcsízű joghurtok; gyümölcslevet tartalmazó tejalapú italok;

gyümölcsöt tartalmazó tejitalok; hűtött tejalapú desszertek; rizstej étkezési használatra; rizstej [tejpótló]; sajtok;

sajttermékek; szójajoghurtok; szójatej; yoghurt italok; zabalapú italok [tejpótlók]; zabot tartalmazó tejalapú

italok; zabtej; chiamagolaj étkezési célra; canola olaj, repceolaj; csiliolaj; dióolajak; ehető halolajok [a

csukamájolaj kivételével]; étkezési kókuszolaj; étkezési olajok; étkezési olajok ételek elkészítéséhez; étkezési

repceolajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj; földimogyoró olaj; főzőzsiradékok; ízesített olajok;

fűszerezett olajok; kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszolaj és -zsír [étkezési]; kukoricaolaj; kukoricazsír; lenmagolaj

[ehető]; lenmagolaj kulináris célokra; magokból készült vaj; mézes vaj; növényi olajok étkezési célra; olajok,

étkezési; olívaolaj; olajkeverékek ételekhez; olajkeverék [étkezési]; olívaolaj, étkezési; organikus kókuszolaj

étkezési célokra; pálmamag olaj, táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; perillaolaj étkezési

célokra; repceolaj, étkezési; salátaolaj; rizskorpa olaj étkezési célra; sós vajak; szarvasgomba alapú olajak;

szezámolaj; szójabab olaj ételekhez; szőlőmagolaj; szójaolajok főzéshez; szójaolaj étkezési használatra; szójaolaj

étkezési célra; szójaolaj; tisztított vaj; vajkészítmények; vajolajak; zsírok, étkezési; zsiradék édestésztához;

zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; tökmagolaj étkezési célra;

ajvár [tartósított paprika]; alacsony zsírtartalmú burgonychipsek; alga emberi fogyasztásra; algakivonatok

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

almaszirom; aloe vera emberi fogyasztásra elkészítve; articsóka, tartósított; articsókakrém; aszalt

gyümölcskeverékek; aszalt vörösáfonya; aszalt szilva; babmártások; babpüré; banánchipsek; banánfamagok,

feldolgozva; bogyóleves; birsalma, feldolgozva; bevont földimogyorók; borsó, feldolgozott; borsó, tartósított;

brokkoli; bundás burgonyaszeletek; burgonyachipsek rágcsálnivalóként; burgonyakrokett; burgonyapehely;

burgonyapüré; chipsek; chipsek (burgonya); csonthéjas magvak étkezésre; csípős savanyúság, savanyúságos

szószok; csicseriborsó, feldolgozva; cseresznye, feldolgozva; dióbél; ecetben tartósított csípős paprika; ehető

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

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

makadámdió; előkészített mandula; előre felvágott zöldségek; előre összevágott zöldségek salátákhoz; étkezési

napraforgómag; fagyasztott csemegekukorica; feldolgozott hüvelyes zöldségek; feldolgozott hüvelyesek;

feldolgozott kelbimbó; feldolgozott licsi gyümölcs; feldolgozott mogyorófélék; feldolgozott mogyoróhagyma
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[zöldségként, nem fűszerként használva]; feldolgozott mogyoróhagyma; feldolgozott olajbogyó; feldolgozott

olívapép; feldolgozott őszibarack; feldolgozott padlizsán; feldolgozott paszternák; feldolgozott sárgabarack;

feldolgozott spirulina alga; feldolgozott tigrismogyoró; feldolgozott tökmag; feldolgozott zöldségek; feldolgozott

zöldségtermékek; feles sárgaborsó; felezett borsó, sárgaborsó; fenyőmag, feldolgozva; fenyőpollen élelmiszerként

elkészítve; fermentált gyümölcsök; fermentált zöldségek; grillezett zöldségek; gyömbér, tartósított; gyümölcs

chipsek; gyümölcs csipsz; gyümölcsdesszertek; gyümölcsalapú koncentrátum főzéshez; gyümölcshéj;

gyümölcshéjak; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcslevek főzéshez; gyümölcsök és

diófélék vegyesen; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspektin; gyümölcspép; gyümölcspép (gyümölcspüré);

gyümölcspépek; gyümölcspiték töltelékei; gyümölcsporok; gyümölcspürék; gyümölcssaláták; hagyma, tartósított;

hagymakarikák; hámozott burgonya; hámozott mogyorók; hámozott paradicsom; hámozott sárgarépa; hámozott

zöldségek; hántolt diófélék; hasábburgonya; illatosított gyümölcs; instant ragu; ízesített mazsola; ízesített

mogyorók, diók; kandírozott gyümölcsök; kandírozott [cukrozott] mogyorók/diók; káposzta, feldolgozva;

kelkáposzta, feldolgozva; kimchi [erjesztett zöldségételek]; kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és

zöldségkrémek; koktélhagyma; kókusz chips; kókuszliszt; kókuszreszelék; konyhakész dió; konyhakész pisztácia;

konzerv gyümölcsök; konzerv zöldségek; lencse; lencse, tartósított; lila édesburgonya chips; liofilizált tofu

darabok [kohridofu]; liofilizált zöldségek; magvak, elkészítve; magvak, feldolgozott; mártások; narancs,

feldolgozva; nem fagyasztott tofu (tofu nao); olajban tartósított zöldségek; pácolt gyömbér; őszibarack pehely;

pácolt retek; palackozott gyümölcsök; paprika, feldolgozva; paprikák, előkészített; paradicsom, feldolgozva;

paradicsom kivonat; paradicsomlé főzéshez; paradicsomkonzerv; pirított diófélék; pörkölt diófélék; pörkölt

földimogyoró; rágcsálnivalók, ropogtatnivalók; répa; röszti; röszti [sült reszelt krumpli]; savanyított dinnyehéj;

savanyított gyümölcsök; savanyított karalábé; savanyított zöldségek; savanyú káposzta; savanyúságok; sózott

diófélék; sózott kesudió; sózott zöldségek; spárga, feldolgozva; spenót [előkészített]; spenót, fagyasztva; spenót,

főve; sült gesztenye; sült tofu szeletek [aburaage]; sült zöldségbanán; sültburgonya; sültburgonya, chips;

sültburgonya gofri; sültkrumpli; szárított áfonya; szárított ananász; szárított, aszalt kókuszdió; szárított

bambuszgomba; szárított diófélék; szárított durián; szárított ehető algák; szárított ehető gombák;

szarvasgomba-pástétom; szarvasgomba, tartósított; szeletelt gyümölcs, konzerv; szeletelt gyümölcsök; szeletelt

zöldség, konzerv; szója chips; szója [előkészített]; szója (tartósított); szójabab, feldolgozva; szójabab, tartósított,

táplálkozási használatra; szójababkonzervek; szójapogácsák; szójapástétommal készült pogácsák; tartósított

diófélék; tartósított hüvelyesek; tartósított/konzervált olajbogyó; tartósított paprika; tartósított paradicsom;

tartósított zöldségek; tökfélék [növények, konzervek]; üveges szeletelt gyümölcsök; üveges zöldségek; vágott

gyümölcsök; vágott zöldségek; vegetáriánus kolbászok; vegetáriánus szalámik; vegyes savanyúságok; vegyes

zöldségek; velőborsó; virágporkészítmények [élelmiszer]; zöld felesborsó; zöldségalapú csipszek; zöldségalapú

húshelyettesítők; zöldségalapú koncentrátum főzéshez; zöldségalapú szendvicskrémek; zöldségchipsek;

zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkivonatok főzéshez;

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

főzéshez; zöldségpástétom; zöldségpogácsák; zöldségporok; zöldségpüré; erőleves; előfőzött leves; fűszeres

marhaleves [yukgaejang]; húsleves koncentrátumok; húslevesek, erőlevesek; instant leves; készítmények

húsleveshez; keverékek leveskészítéshez; leves koncentrátum; levesbetét keverék; levesek; leveskészítmények;

leveskivonatok; levesporok; zöldségleves; zöldségleves készítmények; baromfi saláták; bombay mix [indiai

rágcsálnivaló]; burgonyából készült rágcsálnivalók; burgonyaalapú saláták; burgonya alapú rágcsálnivalók;

burgonyasaláták; cézársaláta; chili con carne (chilis bab); elsősorban tenger gyümölcseiből álló készételek;

elsősorban tenger gyümölcseiből álló konyhakész előételek; elsősorban tengeri ételeket tartalmazó előre

csomagolt fagyasztott főételek; elsősorban vadhúst tartalmazó előre csomagolt ételek; elsősorban zöldségféléket

tartalmazó készételek; ételként elkészített csigák; falafel; fánkok; főként csirkét tartalmazó készételek; főként

halat tartalmazó főtt ételek; főként halat tartalmazó hűtött ételek; főként halvagdalékot, zöldségeket, főtt tojást és

erőlevest tartalmazó készételek; főként húsból álló készételek; főként húst tartalmazó készételek; főként szalonnát

tartalmazó készételek; főként tojást tartalmazó készételek; főként vadhúst tartalmazó készételek; főként

zöldségeket tartalmazó fagyasztott készételek; főtt húsételek; guacamole (avokádókrém); gyorsfagyasztott
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zöldséges ételek; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; gyümölcsalapú, étkezést

helyettesítő szeletek; gyümölcsös rágcsálnivalók; hal sültkrumplival; halételek; halpogácsák; hummusz;

hummusz [csicseriborsókrém]; húsalapú snack-ételek; húsgombócok; hüvelyes zöldség-alapú snack-ételek;

hüvelyesekből készült saláták; instant miszó leves; jukka chips; kész saláták; konyhakész hús; kókusz alapú

snackek; készételek húsból; leveskockák; leveskonzervek; levespaszta; növényi alapú snackek; pásztorpite;

rágcsálnivaló-keverékek, amelyek feldolgozott gyümölcsöket és feldolgozott dióféléket tartalmaznak;

rágcsálnivaló-keverékek szárított gyümölcsökkel és feldolgozott diófélékkel; raguk; raguk, pörköltek; ráklevesek;

ratatouille; sajtalapú rágcsálnivalók; sajtmártások; sajtok mártás formájában; sajtos chili; sajtos pálcikák;

savanyított tojás; sült csirke; szárított csirkefalatok; szárított gyümölcs alapú rágcsálnivalók; szárított

kacsafalatok; szárított marhahús; szendvicstöltelékként használt csirkehús darabok; szója alapú rágcsálnivalók;

szójaalapú ételszeletek; teljesen vagy lényegében vadhúsból készült készételek; teljesen vagy lényegében húsból

készült készételek; teljesen vagy lényegében baromfiból készült készételek; tésztás levesek; tofu-alapú

rágcsálnivalók; töltött burgonya; töltött olajbogyók; túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek; tzatziki;

 zöldségalapú előételek; zöldségalapú snack-ételek; zöldséges készételek; zöldségsaláták.

 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; zöldfűszerek és zöldfűszer alapú keverékek; burgonyalisztből készített rágcsálnivalók; burgonyalisztből

készült sós készételek; burgonyalisztből készült rágcsálnivaló termékek; búzából készült rágcsálnivalók; chips

[gabonakészítmény]; csirkét tartalmazó szendvicsek; dobozolt ételek, amelyek rizsből, valamint húsból, halból

vagy zöldségből állnak; elkészített élelmiszerek szósz formájában; elkészített pizzaételek; előkészített pizzák;

előre csomagolt ebéd, amely főként rizst, továbbá húst, halat vagy zöldségeket is tartalmaz; elsősorban rizst

tartalmazó fagyasztott ételek; elsősorban tésztát tartalmazó fagyasztott ételek; elősütött pizzalapok; fagyasztva

szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; főként kenyérből

álló rágcsálnivalók; főként rizst tartalmazó ételek; főként rizst tartalmazó készételek; főként tésztából álló ételek;

főként tésztát tartalmazó készételek; friss lepények, piték; fűszerekkel ízesített sós kekszek; fűszernövényekkel

ízesített sós kekszek; gabona alapú chipsek; gabona alapú kész rágcsálnivalók; gabona alapú rágcsálnivalók;

gabonaalapú, étkezést helyettesítő szeletek; gabonaalapú sós rágcsálnivalók; gabonából készült ropogtatnivalók;

gabonából készült rágcsálnivaló termékek; gabonából készült rágcsálnivalók; gabonából készített rágcsálnivalók;

gabonából gyártott rágcsálnivalók; gabonából készült sajttal ízesített rágcsálnivalók; gabonakeményítőből készült

snack termékek; gabonalisztből készült rágcsálnivalók; gabonatermékekből álló rágcsálnivaló termékek;

gluténmentes pizzák; golyócska formájú rizsropogósok (arare); göngyölt szendvicsek; gyümölcsös

sütemények/torták; gyümölcsös sütemények/torták [édes vagy ízesített]; hagymás kekszek; halas lepények; halat

tartalmazó szendvicsek; hamburger zsemle; hot dogok [szendvicsek]; húsos piték; húsos piték [elkészített]; hússal

és zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; hússal ízesített sós kekszek; húst tartalmazó lepények; húst

tartalmazó szendvicsek; hűtött pizzák; karfiolból készült fagyasztott pizzaalapok; készételek pizzák formájában;

kétszersült lisztből készült snack termékek; kölesből készült sütemények; kukoricachipszek; liofilizált ételek, fő

összetevőként tésztával; liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; nacho [kukorica chips]; nyers pizzák; pizza;

pizza alapok; pulykás szendvicsek; rizs alapú ételek; rizs alapú rágcsálnivalók; rizs-chipsek; rizsalapú előkészített

ételek; rizses készételek; rizses ropogtatnivalók; rizses tésztaalapok; rizsgombócok; rizsgombócok édesbab

öntettel [ankoro]; rizskeksz [senbei]; rizslisztből készült snack termékek; rizssaláták; rizssütemény; rizstorta,

rizslepény (rizsből készült sütemény); rizstorták, rizslepények; szendvicsek; szamószák; teljes kiőrlésű búzából

készült snack termékek; teljes kiőrlésű rágcsálnivalók; tengeri algába csavart, előkészített rizs; tengeri algával

ízesített kukorica chipsek; tésztaalapú előkészített ételek; tésztaételek; töltött tészták; töltött tekercsek; töltött

kenyerek; tortilla; tortilla chips; tortilla rágcsálnivalók; zöldségeket tartalmazó lepények, piték; zöldséges piték;

zöldséget és húst tartalmazó sütemények; tea; tea alapú italok; tea gyógyitalokhoz, főzetekhez; teából készült

italok; teából készült nem gyógyhatású főzetek; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem

 gyógyászati használatra]; teák [nem gyógyhatású]; teakeverékek; teakeverékporok; teakivonat.
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 32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes gyümölcskoktélok; alkoholmentes koktélalapok;

alkoholmentes koktélkeverékek; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes mézalapú italok; alkoholmentes,

szénsavas gyümölcsitalok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; dióféle- és szója-alapú

italok; fagyasztott gyümölcsalapú italok; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szénhidrát-italok;

tápanyaggal dúsított italok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; tejsavó alapú italok; tejsavó italok;

vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok]; vitaminokkal és ásványi

sókkal dúsított alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; víz; vizek; zabalapú italok [nem tejpótlók]; zöld

zöldséglé-italok; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; zöldséglevet tartalmazó, alkoholmentes italok;

alkoholmentes gyümölcskivonatok italok készítéséhez; alkoholmentes likőrök; citromlé; erjesztetlen mustkivonat;

esszenciák italok előállításához; esszenciák ízesített ásványvíz készítéséhez [nem esszenciaolajok formájában];

feketeribizli sűrítmény; gyümölcsalapú italok készítéséhez használt porok; gyümölcsszörpök; hígítható

készítmények italok készítéséhez; italok készítéséhez használt zöldcitromlé; italok készítéséhez használt citromlé;

italok készítésére szolgáló porok; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok formájában; kivonatok

italok előállításához; koncentrátumok gyümölcsitalok készítéséhez; limonádé szirupok; szőlőmust; szirupok

üdítőkhöz; szirupok tejsavó alapú italok készítéséhez; szirupok ízesített ásványvizek készítéséhez; szirupok

gyümölcsízű italok készítéséhez; szörpök limonádékhoz; szörpök italokhoz; üdítőitalok készítéséhez használt

porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőital sűrítmény limeléből; szörpök/szirupok italok

 készítéséhez; szörpök szirupok italokhoz; mandulatej.

 43    Vendéglátás (élelmezés); bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása

különleges alkalmakra; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; asztalterítők (abroszok)

kölcsönzése; belső berendezések bérbeadása; bútorok, abroszok és étkészletek bérbeadása; bútorok, abroszok,

étkészletek és felszerelések bérbeadása étel- és italszolgáltatáshoz; edények bérbeadása; elektromos főzőlapok

bérbeadása; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése; étkészletek

kölcsönzése, bérlése; főzőeszközök bérbeadása; bisztró [büfé] szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok

számára; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító

éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos

szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és

italkészítési szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek és italok biztosítása

bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban;

ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása

vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára

kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdei, menzai

szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók,

fagylaltozói szolgáltatások; grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok

felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéház; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács,

személyi séf szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; svédasztalos éttermi

szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások

italok biztosításához; teaházak; teaházi szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása);

 vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegek kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi ellátási és elemzési

szolgáltatások; cukorbetegséggel kapcsolatos tájékoztatás interneten keresztül; degeneratív betegségek

kezelésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; degeneratív betegségekkel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségüggyel kapcsolatos szaktanácsadási

szolgáltatások; egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügyi felmérések,
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immunológiával kapcsolatos tanácsadás; gasztropszichológiai tanácsadás és szolgáltatások pszichológiai

 tanácsadás; dietetikai tanácsadás; dietetikai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01925

 ( 220 ) 2021.05.14.

 ( 731 )  Bon Market Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest

 ( 541 ) Bonmart

 ( 511 )  35    Élelmiszeripari, húsipari, vegyipari, mezőgazdasági, kertészeti, kozmetikai, egészségügyi, gyógyszerészeti,

állatgyógyászati, állatélelmezési és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök, fém- és

műanyagipari, ruházati, világító, papíripari, nyomdaipari, faipari, háztartási, textilipari, dekorációs, kegyeleti,

játék, ajándék, kreatív és hobby, alkoholos és alkoholmentes termékek kis- és nagykereskedelme; kereskedelmi

egységek üzemeltetése, kiskereskedelmi bolthálózatok működtetése; fénymásolás; könyvelés; reklámozás;

reklámanyagok terjesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; franchise üzletek létrehozásával

kapcsolatos üzleti tanácsadás; üzletvezetési tanácsadó szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és

 szolgáltatások eladói és vásárlói részére; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

  42    E-kereskedelmi műveletekhez való technológiát alkalmazó felhasználó-hitelesítési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01932

 ( 220 ) 2021.05.14.

 ( 731 )  MCQA Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

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

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási

szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; anyagtesztelés (1);

anyagtesztelés (2); bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; csapadékoszlatás; csomagolástervezés;

dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; e-kereskedelmi műveletekhez való technológiát alkalmazó

felhasználó-hitelesítési szolgáltatások; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági

tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhasználói hitelesítési

szolgáltatások nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO) technológia alkalmazásával online

szoftveralkalmazásokhoz; felhőalapú számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása

elektronikus médiába; fizikai kutatások; földmérés; geológiai kutatás; geológiai kutatások (1); geológiai kutatások

(2); grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hegesztéssel kapcsolatos kutatás;

hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések felderítése érdekében; honlap-alapú

adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások];

honlaptervezési tanácsadás; időjárás-előrejelzés; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;

internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; ipari formatervezés; kalibrálás [mérés];

kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;

lábon álló fa minőségértékelése; mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 23. szám, 2021.12.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3606



kapcsolatos mérések, földmérés; mérőórák bérbeadása energiafogyasztás rögzítésére; meteorológiai előrejelzés;

minőségellenőrzés; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés; olaj-, gáz- és

bányaipari kutatási szolgáltatások; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel kapcsolatos

felmérések készítése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); szakszövegek írása; számítástechnikai

tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;

számítógépek bérbeadása; számítógépes adat-helyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete

jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek

felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép-programozás; számítógépszoftver-tanácsadás; személyes azonosító adatok elektronikus

felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szén-dioxid-kibocsátás

csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; szerver hosting,

szerverbérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás, szoftver

mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás;

technológiai kutatás; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; térképészet;

természeti katasztrófák tudományos és technikai kutatása; tudományos és technológiai kutatás szabadalmak

feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés;

vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; víz alatti kutatás, feltárás;

 vízelemzés; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 210 ) M 21 02258

 ( 220 ) 2021.06.08.

 ( 731 )  Rikter István, Kazincbarcika (HU)

 Kump Edina, Fót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

  41    Oktatás, nevelés, szakmai képzés.

 ( 210 ) M 21 02431

 ( 220 ) 2021.06.18.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gonda Gáspár, Budapest

  

( 546 )

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

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

számítógépes adatbázisokban; ajándéknyilvántartási szolgáltatások; ár-összehasonlító szolgáltatások;

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

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

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

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

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

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

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

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
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megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

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

funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

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

vagy kereskedelmi célból; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; 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 rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér

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

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

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

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

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

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

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

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

műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával

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

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

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

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

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

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

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

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

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

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

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

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

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

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

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

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

 on-demand közvetítések.

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

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

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

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

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

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

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

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

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

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
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kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;

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

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

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online

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

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

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

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

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

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

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

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 210 ) M 21 02466

 ( 220 ) 2021.06.22.

 ( 731 )  Giballa Titusz, Gádoros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; hús és hústermékek, levesek és csontlevesek, húskivonatok,

készítmények húsleveshez, előkészített ételek, előkészített húsok, -friss húsok; hamburgerek, húspogácsák; hús;

 füstölt húsok; hús és hústermékek; húsok; hússzeletek; konyhakész hús; szeletelt hús.

 35    Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, hús és hústermékek, levesek és csontlevesek, húskivonatok,

készítmények húsleveshez, előkészített ételek, előkészített húsok, -friss húsok, hamburgerek, húspogácsák, hús,

 füstölt húsok, hús és hústermékek, húsok, hússzeletek, konyhakész hús, szeletelt hús kis és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 21 02470

 ( 220 ) 2021.06.22.

 ( 731 )  IHGroup Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovátsné dr. Rech Erika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Elkészített pizzaételek; előkészített pizzák; friss pizzák; készételek pizzák formájában; pizza; pizza alapok;

pizza keverékek; pizzaalapok; pizzafűszerek; pizzalapok; pizzaszószok; pizzatészta-keverékek; pizzatészták;

 szószok pizzára; tészta pizza készítéshez, pizzatészta; pizzaliszt.

 43    Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás); vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil

teherautóból; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek
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számára; gyorséttermi szolgáltatások; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; elvitelre árusított ételek

 szolgáltatása; pizzériák; mobil catering szolgáltatások; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz.

 ( 210 ) M 21 02612

 ( 220 ) 2021.06.30.

 ( 731 )  Magyar Vízilabda Szövetség, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Adathordozók, vízilabda sporttal, eseményekkel összefüggő tartalommal; vízilabda sporttal, eseményekkel

összefüggő tartalmat hordozó műsoros CD-k, DVD-k, pendrive-ok; az internetről elektronikus formában

letölthető kiadványok, letölthető elektronikus publikációk, letölthető digitális fényképek, mindezek vízilabda

sporttal, eseményekkel összefüggő tartalommal; számítógépes játékprogramok, interaktív játékszoftverek,

oktatóprogramok, vízilabda sporttal, eseményekkel összefüggő tartalommal; márkajelzéssel ellátott

 napszemüvegek, úszószemüvegek, hűtőmágnesek, vízilabdázók és szurkolók számára.

 41    Vízilabda rendezvények, versenyek és bajnokságok szervezése és lebonyolítása; vízilabda rendezvényeken

használt felszerelések kölcsönzése; létesítmények rendelkezésre bocsátása vízilabda rendezvények céljára;

jegyfoglalási szolgáltatások vízilabda rendezvényekre; vízilabda sporttal, eseményekkel összefüggő sport és

kulturális rendezvényekkel kapcsolatos online jegyirodai szolgáltatások; vízilabda sporttal, eseményekkel

összefüggő tárgyú kiadványok megjelentetése; vízilabda sporttal, eseményekkel összefüggő tartalmú elektronikus

kiadványok megjelentetése; vízilabda sporttal, eseményekkel kapcsolatos filmgyártás; vízilabda sporttal,

eseményekkel összefüggő tartalmú videofilmek bemutatása; vízilabda sporttal, eseményekkel kapcsolatos

 videofelvételek készítése, szerkesztése; vízilabda sporttal kapcsolatos videojáték-szolgáltatások.

 45    Vízilabda sporttal, eseményekkel összefüggő digitális tartalmak, szöveges tartalmak, fotó tartalmak, videó

 tartalmak, filmek felhasználásának engedélyezése, ezekkel kapcsolatos licencjogok adása.

 ( 210 ) M 21 02646

 ( 220 ) 2021.07.05.

 ( 731 )  Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 210 ) M 21 02650

 ( 220 ) 2021.07.05.

 ( 731 )  Leleszi Márk Botond, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dankó Marianna Ügyvédi Iroda, Kisvárda
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( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 21 02827

 ( 220 ) 2021.07.22.

 ( 731 )  Dr. Kolozsvári Renátó, Szeged (HU)

  

( 546 )

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

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt,

 szorbetek és más ehető jégkrémek; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények.

 32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

 alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 21 02960

 ( 220 ) 2021.08.05.

 ( 731 )  Martina József 10%, Pécs (HU)

 Magyar Shinmukan-Ryu Sport Jiu-Jitsu Szövetség 90%, Túrony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékminták,

áruminták terjesztése; árusító standok bérbeadása; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; hirdetési hely

rendelkezésre bocsátása; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása; hirdetési hely bérbeadása; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások és rendezvények szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben;

közönségszolgálati szolgáltatások; közönségszolgálati tanulmányok; közvélemény-kutatás; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; online hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; pay per click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyag-terjesztés; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták]

terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámozás, promóciós szolgáltatások; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek

írása; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai

eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti információk; üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti elemzés; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
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üzletszervezési és -vezetési tanácsadás; üzletszervezési és -vezetési konzultációs szolgáltatások; üzletvitel

sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; üzletviteli konzultációs szolgáltatások; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning];

egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fotóriportok készítése; gyakorlati

képzés [szemléltetés]; időmérés sporteseményeken; iskolai szolgáltatások [oktatás]; kalligráfiai [szépírási]

szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

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

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; rádió- és televízióprogram

készítése; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése, rendezése és

lebonyolítása; sportfelszerelések és -eszközök bérbeadása; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős

tevékenységekhez; szakmai átképzés; szakmai képzés, betanítás; szakmai készségfejlesztés; személyi edzői

szolgáltatások; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok szervezése; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szórakoztatási célú élő

bemutatók; szövegek kiadása; szövegek készítése kiadásra; testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése és

lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmek bemutatása; videofilmgyártás; fitnesz oktatás, útmutatás;

 fitneszedzési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02977

 ( 220 ) 2021.08.10.

 ( 731 )  ANTRA Identification Kereskedelmi és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Ipari informatikai eszközök, automata azonosító eszközök, vonalkódolvasó; számítógépes szoftver;

 számítógépek és számítógépes perifériák.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatás; számítógépes szolgáltatás; informatikai szolgáltatás; tudományos és

 technológiai szolgáltatás.

 ( 210 ) M 21 02978

 ( 220 ) 2021.08.10.

 ( 731 )  ANTRA Identification Kereskedelmi és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Ipari informatikai eszközök, automata azonosító eszközök, vonalkódolvasó; számítógépes szoftver;

 számítógépek és számítógépes perifériák.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatás; számítógépes szolgáltatás; informatikai szolgáltatás; tudományos és

 technológiai szolgáltatás.

 ( 210 ) M 21 02979

 ( 220 ) 2021.08.10.

 ( 731 )  ANTRA Identification Kereskedelmi és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Ipari informatikai eszközök, automata azonosító eszközök, vonalkódolvasó; számítógépes szoftver;

 számítógépek és számítógépes perifériák.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatás; számítógépes szolgáltatás; informatikai szolgáltatás; tudományos és

 technológiai szolgáltatás.

 ( 210 ) M 21 02980

 ( 220 ) 2021.08.10.

 ( 731 )  ANTRA Identification Kereskedelmi és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Ipari informatikai eszközök, automata azonosító eszközök, vonalkódolvasó; számítógépes szoftver;

 számítógépek és számítógépes perifériák.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatás; számítógépes szolgáltatás; informatikai szolgáltatás; tudományos és

 technológiai szolgáltatás.

 ( 210 ) M 21 02989

 ( 220 ) 2021.08.10.

 ( 731 )  Tee Turtle, LLC, Hazelwood MO (US)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 ) HÍVATLAN HAVEROK

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek és játéktárgyak.

 ( 210 ) M 21 02994

 ( 220 ) 2021.08.11.

 ( 731 )  JACOBS DOUWE EGBERTS HU Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OMNIA Az aroma, ami összehoz minket

 ( 511 )  30    Kávé; instant kávé; kávépótlók; kávékivonatok; koffeinmentes kávé; kávékapszulák; kávépárnák; jegeskávé;

kávéalapú italok; tejet, tejport, kávéhelyettesítőket, kakaót, csokoládét, gabonaféléket, gyümölcsöket, cukrot,

 gyógynövényeket vagy fűszereket vagy ezek kombinációját tartalmazó kávéitalok.

 ( 210 ) M 21 02999

 ( 220 ) 2021.08.11.

 ( 731 )  Pap Arnold Norbert egyéni vállalkozó, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Bíró Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 21 03000

 ( 220 ) 2021.08.11.

 ( 731 )  Pap Izabella Anikó egyéni vállalkozó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bíró Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 21 03004

 ( 220 ) 2021.08.11.

 ( 731 )  CoSyMa Art Solutions Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 03014

 ( 220 ) 2021.08.13.

 ( 731 )  Makai Miklós, Szabadbattyán (HU)

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

 ( 541 ) XCBlade

 ( 511 )   28    Korcsolyapengék, korcsolyák.

 ( 210 ) M 21 03056

 ( 220 ) 2021.08.19.

 ( 731 )  Royalpack Group Holding Kft., Tatabánya (HU)

 ( 541 ) Fában a legjobb

 ( 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.

 17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas
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 csövek és tömlők, nem fémből.

 19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

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

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

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

élelmiszerek és italok tartósítása; 3D nyomtatás; anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; anyagok összeállítása

mások megrendelése szerint; fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; hegesztési szolgáltatások, metszés,

 vésés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomás; papír simítás (1); papír simítás (2); szitanyomás.

 ( 210 ) M 21 03059

 ( 220 ) 2021.08.19.

 ( 731 )  Royalpack Group Holding Kft., Tatabánya (HU)

 ( 541 ) Best in wood

 ( 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.

 17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből.

 19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

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

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

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

élelmiszerek és italok tartósítása; 3D nyomtatás; anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; anyagok összeállítása

mások megrendelése szerint; fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; hegesztési szolgáltatások, metszés,

 vésés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomás; papír simítás (1); papír simítás (2); szitanyomás.

 ( 210 ) M 21 03100

 ( 220 ) 2021.08.25.

 ( 731 )  Tartott István, Budapest (HU)

 ( 541 ) COBANNAU

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 21 03143

 ( 220 ) 2021.08.31.

 ( 731 )  Pharmatron Kft., Vecsés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    A szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel tápláló készítmények; A-vitamin

készítmények; acaipor étrend-kiegészítők; aktív szenet tartalmazó diétás kiegészítők; albumin étrend-kiegészítők;

alginát étrend-kiegészítők; antioxidáns kiegészítők; antioxidáns táplálékkiegészítők; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; B-vitamin készítmények; búza étrend-kiegészítők; búzacsíra

étrend-kiegészítők; C-vitamin készítmények; chlorella étrend-kiegészítők; csukamájolaj; csukamájolaj cseppek;

csukamájolaj kapszulák; D-vitamin készítmények; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; enzimeket tartalmazó

antioxidánsok; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására;
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étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők házi

kedvencek számára porított italkeverékek formájában; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; étrend-kiegészítők

pecsétviaszgomba-spóraporból; étrend-kiegészítők porformában; étrend-kiegészítők sportolók számára;

étrend-kiegészítő italok; étrend-kiegészítők csecsemőknek; étrend-kiegészítők gyógyászati célokra;

étrend-kiegészítőként használható gyógyélelmiszerek; fehérjekiegészítő turmixok; fogyasztó kapszulák;

fogyasztó tabletták; fogyasztó tea orvosi használatra; főként cinket tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként

kalciumot tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként magnéziumot tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként vasat

tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főleg ásványi anyagokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg

vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; folsavat tartalmazó étrend-kiegészítők; folyékony

étrend-kiegészítők; folyékony gyógynövényes táplálékkiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők; folyékony

vitaminkiegészítők; ginzengből készült élelmiszertermékek gyógyászati célokra; gabonafélék feldolgozásának

melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; ginzenget tartalmazó, egészségtámogató

táplálékkiegészítők; glükóz étrend-kiegészítők; gombakivonatokat tartalmazó táplálékkiegészítők; gyógyszeres

táplálékkiegészítők; humán étrend.kiegészítők; kazein étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag

étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; multivitamin készítmények;

multivitaminok; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra; nem gyógyászati célú

étrend-kiegészítők emberek számára; növényi kiegészítők; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők;

őrölt lenmag rost étrend-kiegészítőként; pezsgő vitamintabletták; prebiotikus kiegészítők; porított, gyümölcs

ízesítésű étrend-kiegészítő italkeverékek; probiotikus kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; protein

étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; szójafehérje étrend-kiegészítők; szója izoflavon

étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére;

táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; tápláló italkeverék étkezés

helyettesítőjeként való használatra; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; terhességi vitaminok; vitamin

és ásványi anyag kiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények; vitamin italok; vitamin kiegészítők;

vitamin kiegészítők vesedialízishez; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában;

vitaminnal dúsított italok gyógyászati célokra; vitaminnal dúsított kenyér terápiás célokra; vitaminok és

vitaminkészítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; vitaminos gumicukorkák; vitaminpótló

 tapaszok; vitamintabletták.

 ( 210 ) M 21 03144

 ( 220 ) 2021.08.31.

 ( 731 )  KOLLÍZIÓ Kft., Iklad (HU)

 ( 541 ) E-MÓLÓ

 ( 511 )   39    Szállítás.

 ( 210 ) M 21 03153

 ( 220 ) 2021.09.01.

 ( 731 )  Café Reklám Reklámügynökségi és Filmszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Képek; grafikus rajzok; grafikus ábrázolások; grafikai reprodukciók; a grafikai iparban használatos papírok;

barna papírok, kraftpapírok; írószerek; ajándék táskák, szatyrok papírból; ajándékcsomagoláshoz papírmasni;

ajándékcsomagoló fólia; ajándékcsomagoló papír; ajándékcsomagoló papírszalagok; ajándékcsomagolók;

ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból; ajándékzacskók; általános célú műanyag zsákok; áruszállításra

használt papírkartonok; ásványi alapú papírhelyettesítő anyagokból készült csomagolóanyagok; barna

csomagolópapír; bemutató dobozok kartonból; bevásárló szatyor, táska; bevásárló táskák műanyagból;

biológiailag lebomló műanyagból készült csomagolózacskók; biológiailag lebomló műanyagból készült

élelmiszerhulladék-zsákok háztartási célra; biológiailag lebomló papírból készült csomagolózacskók; biztonsági
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ragasztószalagok; buborékfólia csomagoláshoz; buborékfólia (műanyag -) csomagoláshoz; cellulózacetát fólia

csomagoláshoz; csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolások díszítésére

szolgáló masnik; csomagolásra szolgáló kartondobozok; csomagolásra szolgáló papírdobozok; csomagolóanyag

ajándékokhoz; csomagolóanyagok; irattartó dobozok; kartondobozok; műanyag csomagolások; műanyag

csomagolóanyagok; papír ajándéktasakok, zacskók; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papír- és kartondobozok;

papír zacskók és zsákok készítéséhez; papírból készült nyomtatott csomagolóanyagok; papírból készült tasakok

csomagoláshoz; papírborítékok csomagolási célokra; papírdobozok; szállító dobozok papírból; 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; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálathoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

közönségszolgálati [PR] konzultáció; közönségszolgálati tanulmányok készítése; közönségszolgálattal

kapcsolatos konzultáció; médiakapcsolati szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; árubemutatás;

bemutatási szolgáltatások értékesítéshez; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú kiállítások szervezése és

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

merchandising kijelző szolgáltatások; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási

célokra; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; autóipari kereskedelmi bemutatók lebonyolítása;

bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; bemutatók szervezése üzleti célokra; 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 rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;

virtuális kereskedelmi bemutatók online levezetése; áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások

számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; címzett reklámküldemények terjesztése

ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása céljából; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

népszerűsítése kuponok terjesztése révén; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,

reklámcédulák és minták] terjesztése; levélkézbesítési vállalatok által nyújtott címzett reklámküldemény

szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; nyomtatott promóciós

anyagok terjesztése postai úton; promóciós anyagok terjesztése; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; promóciós

szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése

reklámcélból; prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-,

marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése; reklámanyag-terjesztés;

reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák,

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

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

terjesztése; reklámanyagok szétosztása; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták]

elosztása és terjesztése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson

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

prospektusok és nyomtatványok]; reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámanyagok terjesztése;

reklámanyagok utcai terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlevelek és

rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása;

reklámminták terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján; reklámok és kereskedelmi hirdetések

terjesztése; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; reklámok terjesztése interneten keresztül;

reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések

alapján; reklámprospektusok terjesztése; reklámszórólapok terjesztése; reklámszövegek terjesztése;

reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül;

reklámterjesztési szolgáltatások az interneten keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások; szórólapok, brosúrák,

nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; röplapterjesztés; terjesztés (reklámanyag -);
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termékek terjesztése, szétosztása reklámcélokból; termékminták, áruminták terjesztése; termékminták terjesztése

reklámcélokra; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; direkt marketingre vonatkozó

konzultáció; e-kereskedelemmel kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; eladási reklámozással kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; eladásösztönzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fogyasztói vásárlási

szokások elemzésével kapcsolatos tanácsadás; franchise-oknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói

szolgáltatások; keresőmotor-optimalizációval kapcsolatos konzultáció; marketing konzultációs szolgáltatások;

marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; marketing menedzsment tanácsadás;

marketing menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; marketing segítségnyújtás; marketing tanácsadás;

marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártók részére;

marketingcélú demográfiai konzultáció; marketinggel kapcsolatos szakmai konzultáció; marketinggel kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; marketingtanácsadás a közösségi média

területén; partnerprogram-marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; pénzgyűjtési kampányok

marketingjével kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; pénzgyűjtési kampányok promóciójával

kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; promóciók szervezése audiovizuális média használatával;

promóciós kampányok szervezésével kapcsolatos konzultáció vállalatok számára; promóciós tevékenységekhez

kapcsolódó tanácsadás; reklám- és marketing konzultáció; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs, tanácsadási szolgáltatások; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti

segítségnyújtás; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti szaktanácsadás; reklámozáshoz, népszerűsítéshez és

marketinghez kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; reklámozásra és promóciós szolgáltatásokra vonatkozó

tanácsadás; ruházattal kapcsolatos reklámszolgáltatások; sajtóreklámozási konzultáció; segítségnyújtás az üzleti

promóció terén; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti tanácsadás; tanácsadás fogyasztói vásárlási szokások

és igények elemzése terén érzékelési, minőségi és mennyiségi jellegű adatok segítségével; tanácsadói

szolgáltatások reklámkoncepciók kidolgozása területén; üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó

konzultáció; üzleti konzultáció a marketinggel kapcsolatban; üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások; üzleti

marketing tanácsadás; üzleti promócióval kapcsolatos konzultáció; vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; vegyi termékek marketingjére vonatkozó tanácsadás; vegyipari termékek

marketingjével kapcsolatos tanácsadás; árusító standok bérbeadása; digitális hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési

felület biztosítása újságokban; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület, idő és

anyagok bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely bérbeadása;

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

közvetítői szolgáltatások; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban,

újságokban és magazinokban; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; hirdetési helyek

biztosítása és bérbeadása; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; internetes hirdetési felületek rendelkezésre

bocsátása és bérbeadása; hirdetőtáblák bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; liftben elhelyezett

hirdetés; internetes reklámfelület bérbeadása álláshirdetésekhez; mindenféle reklámozási és marketing bemutató

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

bérbeadása brosúrákban; reklámhely biztosítása elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok

segítségével; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása;

táblák bérbeadása reklámcélra; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására;

termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; weboldalakon rendelkezésre

álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon található hirdetési helyek

bérbeadása; adatfeldolgozással kapcsolatos konzultáció; kereskedelmi ügyletek, tranzakciók előkészítésével és

kivitelezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ügyvitellel kapcsolatos tanácsadás;

 kereskedelmi tervezéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

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

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatátviteli rendszerek fejlesztése; adatbeviteli
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rendszerek tervezése és fejlesztése; adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek fejlesztése;

adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése; adatfeldolgozással kapcsolatos kutatás;

adatfeldolgozó készülékek tervezése; adatfeldolgozó készülékek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó

készülékek fejlesztése; adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek

karbantartása; adminisztratív folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás;

információtechnológiai projektvezetés; számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes projektvezetési

szolgáltatások; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése és

fejlesztése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes tervező és programozó szolgáltatások; szerverek

adminisztrálása; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; szoftverfejlesztés, programozás

és kivitelezés; weboldal frissítési szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; webtárhely

 és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés.

 ( 210 ) M 21 03162

 ( 220 ) 2021.09.02.

 ( 731 )  Agria Drink Kft., Eger (HU)

 ( 541 ) Minden jó buli nálunk kezdődik

 ( 511 )  35    Alkoholmentes italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; alkoholtartalmú italokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; egyszer használatos papírtermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; eladó nélküli

kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai élelmiszerrel kapcsolatban; eladó nélküli kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai

itallal kapcsolatban; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; evőeszközökkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; evőeszközökkel

 kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03163

 ( 220 ) 2021.09.02.

 ( 731 )  LIGHTTECH Lámpatechnológiai Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PURESUN

 ( 511 )  11    Fénycsövek; lámpák; barnító berendezések [kvarclámpák]; barnító berendezések [szoláriumok]; barnító

lámpák; szoláriumok; szoláriumok mint barnító berendezések, nem gyógyászati használatra; ultraviola lámpák

nem gyógyászati használatra; ultraibolya sugaras testbarnító készülékek; ultraibolya kvarclámpák, nem orvosi

 használatra.

 ( 210 ) M 21 03192

 ( 220 ) 2021.09.06.

 ( 731 )  Vadász Tamás, Fonyód (HU)

 ( 740 )  Dr. Gerencsér András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Térdvédők támaszok formájában [kivéve sportcikkek].

  14    Sportórák; sportoláshoz használt karórák.

 18    Minden célra alkalmas sporttáskák; sportruházathoz használt táskák; sporttáskák; sporttáskák, tornazsákok;

 univerzális sporttáskák.

  24    Kötött elasztikus szövetek sportruházathoz; textilanyagok sportruházat gyártásához.

 25    Dzsekik sportruházatként; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; edzőcipők, sportcipők; fejpántok
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sportoláshoz; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; melegítő felsők, sportos pulóverek; magasított talpú

sportcipők; nedvességfelszívó sportingek; nedvességfelszívó sportmelltartók; nedvességfelszívó sportnadrágok;

rövid ujjú sportingek; ruházat sportoláshoz; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sport felsők, topok; sport pulóverek

és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; sportbírói egyenruhák; sport sapkák és baseball sapkák; sportcipő;

sportcipők; sportcipők, atlétacipők; sportmellények; sportnadrágok; sportruhák és -mezek; sportruházat;

 sportzokni; sportzoknik; ujjatlan mezek, sportingek; sportsapkák; sportruházat [kivéve golfkesztyűk].

  28    Alkarvédők [sportcikkek]; edző felszerelések sportoláshoz.

  32    Sportitalok; proteinnel dúsított sportitalok; elektrolitokat tartalmazó sportitalok.

  37    Sportpályák építése; sportpálya építés.

  38    E-sportesemények közvetítése; e-sportesemények streamelése.

  41    Élő sportesemények lebonyolítása; sportesemények megszervezése; sport klub szolgáltatások.

  42    Sportlétesítmények tervezése.

 ( 210 ) M 21 03211

 ( 220 ) 2021.09.08.

 ( 731 )  Lavazza Magyarország Kft., Szada (HU)

 ( 541 ) PAGANI HOMME

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

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

 ( 210 ) M 21 03212

 ( 220 ) 2021.09.08.

 ( 731 )  Lavazza Magyarország Kft., Szada (HU)

 ( 541 ) HUBLOT HOMME

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

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

 ( 210 ) M 21 03213

 ( 220 ) 2021.09.08.

 ( 731 )  Zöldy Erika, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Creative Crafter

 ( 511 )   29    Chipsek, burgonyachipsek, gyümölcsből készült chipsek, zöldségből készült chipsek.

  30    Kukoricapelyhek, chipsek (gabonakészítmények), müzlik, gabonatermékekből álló rágcsálnivalók.

  32    Üdítőitalok.

 ( 210 ) M 21 03230

 ( 220 ) 2021.09.08.

 ( 731 )  Hangzhou Shijing Technology Co., Ltd., Hangzhou City Zhejiang (CN)

 ( 300 )  54147100 2021.03.09. CN

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Radiátorok, elektromos; elektromos készülékek lábfürdőhöz; hűtőberendezés; kozmetikai hűtők; elektromos

meghajtású ventilátorok szellőztetési célokra; csapok; fürdőszoba szerelvények; sterilizátorok;

világítókészülékek; főzőberendezések és készülékek; fogkefe-sterilizálók; ultrahangos sterilizáló készülékek

háztartási célokra; elektromos cipőszárítók háztartási célokra; párásítók [háztartási célokra]; légtisztítók

 gépjárművekhez; légtisztító hűtőberendezésekhez.
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 ( 210 ) M 21 03238

 ( 220 ) 2021.09.07.

 ( 731 )  INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Inforádió

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

  38    Távközlés.

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

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

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

 ( 210 ) M 21 03239

 ( 220 ) 2021.09.07.

 ( 731 )  INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Infostart

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

  38    Távközlés.

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

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

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

 ( 210 ) M 21 03255

 ( 220 ) 2021.09.10.

 ( 731 )  Budapest Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE

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

 ( 210 ) M 21 03260

 ( 220 ) 2021.09.13.

 ( 731 )  HandCUP Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; arcpúder; bergamottolaj; borotválkozás utáni arcszeszek;

bőrápoló kozmetikumok; esszenciális olajok; fitokozmetikai készítmények; gyermekkozmetikai cikkek;

gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hintőpor, pipere célokra;

illatszer készítmények; jázminolaj; kenőcsök kozmetikai célokra; kozmetikai krémek; kollagén készítmények

kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők;

leheletfrissítő készítmények személyes higiéniához; leheletfrissítő lapocskák; naptejek; napvédő, napozó

készítmények [kozmetikumok]; olajok kozmetikai célokra; olajok testápolási, higiéniai célokra; parfümök;

parfümvizek, illatosított vizek; micellás víz; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító

készítményekkel átitatott vattapamacsok; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; tisztítókészítményekkel

 átitatott babatörlő-kendők.

5    Antibakteriális kézmosók; bedörzsölő szerek; borotválkozás utáni gyógyszeres arcszeszek; dohányzásról való

leszokás segédeszközeként használt nikotintapaszok; dohányzásról való leszokást segítő nikotinos rágógumik;

égési sérülések kezelésére szolgálókészítmények; fagyást gyógyító kenőcs gyógyszerészeti célokra;
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fertőtlenítőszerek; antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; kendők gyógyszeres

folyadékokkal átitatva; kendők fertőtlenítőszerrel átitatva; kontaktlencse tisztítókészítmények; oldatok

kontaktlencsékhez; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; szexuális síkosító szerek; szexuális stimuláló

gélek; tamponok; vérzéscsillapító készítmények; vitaminkészítmények; vitaminpótló tapaszok; fertőtlenítő

 szappanok.

 16    Előkék papírból; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papírtörlők tisztítási célokra;

papírszalvéták; papírtörölközők; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; poháralátétek papírból;

sminkeltávolító papírkendők; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez.

 21    Tányérok papírból vagy műanyagból; poharak papírból vagy műanyagból; eldobható tányérok; edények;

étkészlet a kések, villák, kanalak kivételével; hőszigetelő tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tartályok

 italokhoz; tárolók, tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra.

 ( 210 ) M 21 03271

 ( 220 ) 2021.09.14.

 ( 731 )  Kövecs Ferenc, Pécs (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 21 03321

 ( 220 ) 2021.09.20.

 ( 731 )  Hotel Lemberg Korlátolt Felelősségű Társaság, Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  Dr. Simon-Andrasitz István, Debrecen

 ( 541 ) Green Wood

 ( 511 )  43    Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások;

bárszolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása);

borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek];

elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek;

elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői

fogadások rendezése [étel és ital]; étel-előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és

italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok

biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása

fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és

italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; ételek és italok

felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok készítése és

biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok

szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások

számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdei, menzai

szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók,

fagylaltozói szolgáltatások; grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok
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felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár

szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kávéház; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub

szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; magán vacsoraklub

szolgáltatások; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; night club szolgáltatások

[ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub szolgáltatások; pultos szolgáltatások; ramen étterem

szolgáltatásai; salátabárok; snack-szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások;

sushi éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások;

szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi

szolgáltatások; szolgáltatások italok biztosításához; szolgáltatások ételek biztosításához; tapas bárok; teaházak;

tempura éttermi szolgáltatások; tortadíszítések; teaházi szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital

szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku

 éttermi szolgáltatások; zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03325

 ( 220 ) 2021.09.21.

 ( 731 )  HGY Invest Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alkoholos borok; asztali borok;

borok; csendes borok; édes borok; eredetmegjelöléssel védett borok; forralt borok; megerősített borok; oltalom

 alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett borok.

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

 ( 210 ) M 21 03330

 ( 220 ) 2021.09.20.

 ( 731 )  M-12/B Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) billog

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bárszolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével

kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása;

gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

magánszakács, személyi séf szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); sátrak

kölcsönzése; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek];

 tortadíszítések; vendéglátás.

 ( 210 ) M 21 03331

 ( 220 ) 2021.09.20.

 ( 731 )  M-12/B Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) billog food truck

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bárszolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével

kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása;

gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

magánszakács, személyi séf szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); sátrak

kölcsönzése; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek];

 tortadíszítések; vendéglátás.

 ( 210 ) M 21 03332
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 ( 220 ) 2021.09.20.

 ( 731 )  M-12/B Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bárszolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével

kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása;

gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

magánszakács, személyi séf szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); sátrak

kölcsönzése; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek];

 tortadíszítések; vendéglátás.

 ( 210 ) M 21 03333

 ( 220 ) 2021.09.21.

 ( 731 )  ADVENTOR HOTEL Kft., Bük (HU)

 ( 740 )  Dr. Rózsa Dániel, Budapest

 ( 541 ) Villa Via

 ( 511 )  35    Szállodai üzletvezetés; szállodák adminisztrálásával és üzletvezetésével kapcsolatos szaktanácsadói

szolgáltatások; szállodák által nyújtott titkársági szolgáltatások; szállodák üzletvezetése; szállodákkal kapcsolatos

hirdetési szolgáltatások; szállodakomplexumok üzleti menedzsmentje; szállodavezetési szolgáltatások; digitális

reklámszolgáltatások; hirdetés és reklámozás; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,

reklámcédulák és minták] terjesztése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások

televíziós, rádiós, postai úton; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; interneten használható

reklámok összeállítása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi- és

lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése

reklámcélokra; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; reklámanyagok online terjesztése;

reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák,

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

reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámozási,

promóciós és PR szolgáltatások; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek megjelentetése; szabadtéri

reklámozás, hirdetés; utazások promóciója [reklámozása]; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;

 marketingszolgáltatások az utazás területén; üzletvezetési konzultáció üzleti utazás terén.

 41    Szállodai takarítással kapcsolatos képzési szolgáltatások; szállodák által biztosított szórakoztatási

szolgáltatások; szórakoztató létesítmények biztosítása szállodákban; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások];

borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból;

ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez; csoportos szabadidős tevékenységek

rendezése; díjátadók vendégül látása [szervezés]; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális

célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; gálák, díszünnepélyek rendezése; karaoke szolgáltatások

nyújtása; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közösségi kulturális rendezvények szervezése;

közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

bemutatók szervezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális

célú ünnepségek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú

kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális szolgáltatások;

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

rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sport és fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és

kulturális tevékenységek; szabadidős létesítmények biztosítása; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése;
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 szabadidős szolgáltatások.

 43    Foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez;

helyfoglalás szállodákban; konzultációs szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online

információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;

szállásfoglalás szállodákba; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai catering szolgáltatások; szállodai

elhelyezés értékelése; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése;

szállodai éttermi szolgáltatások; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási

szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai

szálláshelyek megszervezése; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók

számára; szállodai szolgáltatás; szállodai szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szállodák,

szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal

kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információk;

szállodakomplexumok; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; esküvői fogadások

rendezése [étel és ital]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; bár- és éttermi szolgáltatások; alkoholos

italok felszolgálása; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); étel- és italkészítés; étel- és italkészítési

szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok

szolgáltatása vendégek számára; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások,

beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; fagylaltozók, fagylaltozói

 szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások.

 44    Bőrápolási szolgáltatások; fodrász szolgáltatás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; jakuzzi,

pezsgőfürdő szolgáltatások; körömápolási szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; közfürdő

szolgáltatások; manikűr és pedikűr szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; masszázs

szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; szaunák üzemeltetése; aromaterápiás

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03386

 ( 220 ) 2021.09.27.

 ( 731 )  Heart Care Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Mester & Társa Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Szívügyünk Győr!

 ( 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; papírból

készült 3D-s fali műalkotások; papírból készült faldekorációk; papírból készült figurák; papírból készült

műalkotások; papírfigurák; papírkivágások; papírmaséból készült díszítő szobrok; papírmaséból készült szobrok;

szobrocskák, figurák papírmaséból; plakátok, transzparensek kartonból; plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból; plakátok, transzparensek papírból; papírból készült poszterek; poszterek; poszterkönyvek;

posztermagazinok; vászonképek, ragasztott poszterek; prospektusok; könyvkötészeti borítók; könyvkötészeti

cikkek; irattartó; beléptetőkártya-tartók [irodai cikkek]; tollak [színes -]; színező tollak; színes tollak; tollak;

tollak [irodai cikkek]; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; csomagolásra szolgáló

 kartondobozok; csomagolásra szolgáló papírdobozok; csomagolásra szolgáló ragasztószalagok; nyomdabetűk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; parti kalapok [ruházat].

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; hirdetések és reklámanyagok

[szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,

brosúrák, termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi

terjesztése; reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok,

brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár

belföldi]; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése;
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reklámanyagok terjesztése [szórólapok, prospektusok és nyomtatványok]; reklámanyagok terjesztése;

reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; fényképészeti felszerelés

bemutatása [reklámozási célból]; kereskedelmi ügyletek tárgyalása; marketinggel kapcsolatos adminisztráció;

reklám és marketing; reklám és marketing szolgáltatások; adminisztrációs adatfeldolgozás; piackutatás;

piackutatás reklámozáshoz; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós reklámozás; prospektusok szétosztása

reklámcélokra; hirdetés és reklámozás; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és

elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai

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

reklámszolgáltatások; hirdetési szolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése;

hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; politikai hirdetési szolgáltatások; reklámok,

hirdetések összeállítása; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást;

reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; prospektusok és termékminták terjesztése;

szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; termékminták, áruminták

terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése reklámcélból; termékminták terjesztése reklámcélokra;

kiállítások szervezése kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kiállítások szervezése

 üzleti célokra.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; poszterkiadás; prospektusok

kiadása; sportrendezvények szüneteiben nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási

szolgáltatások; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése

kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; testnevelés; testedzési, testnevelési

 szolgáltatások; testnevelési szolgáltatások; politikai beszédek írása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; politikai

 konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 21 03390

 ( 220 ) 2021.09.27.

 ( 731 )  ALFA-4 Szolgáltató Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Kecskés Katalin, Sopron

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 03393

 ( 220 ) 2021.09.27.

 ( 731 )  Patika Pack Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

5    Gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; egészségügyi készítmények és

cikkek; étrend- és táplálékkiegészítők; tapaszok, kötszeranyagok; tapaszok gyógyászati használatra;

 fertőtlenítőszerek; higiéniai készítmények és cikkek.

 10    Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; gyógyászati célú egészségügyi maszkok;

 lázmérők; orvosi diagnosztikai műszerek, eszközök; sebészeti készülékek és eszközök.
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 16    Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához;

 kartonból készült dobozok; öntapadós fóliák [papíráru]; nyomdaipari termékek; papíráruk; irodaszerek.

 44    Gyógyszerészeti tanácsadás; gyógyszerészeti konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03401

 ( 220 ) 2021.09.28.

 ( 731 )  The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. (A Delaware limited liability company), Bethesda, Maryland (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) THE RITZ-CARLTON SPA

 ( 511 )  44    Spa szolgáltatások, gyógyfürdői szolgáltatások, nevezetesen arc-, haj-, bőr- és testkezelések, manikűr és

 pedikűr szolgáltatások, masszázsszolgáltatások, testgyantázó szolgáltatások és szépségszalon szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03402

 ( 220 ) 2021.09.29.

 ( 731 )  Cosmic Gourmet Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Győrki Mónika, Budapest

 ( 541 ) Egy csésze szeretet

 ( 511 )  30    Tea; kávé; előkészített kávés italok; csokoládés kávé; fogyasztásra kész kávé és kávé alapú italok; főként

kávét tartalmazó italok; instant kávé; ízesített kávék; jégkrémtartalmú, kávé alapú italok (affogato); kávé alapú

italok; kávé alapú jeges italok; kávé alapú, tejet tartalmazó italok; kávé esszencia; kávé esszenciák és kávé

kivonatok keveréke; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; kávé tejjel; kávéból készült italok; kávéitalok; kávék

[pörkölt, porított, szemcsés formában vagy italokban]; kávékeverékek; kávékivonatok; kávékoncentrátumok;

koffeinmentes kávé; koffeinmentes kávék; mesterséges kávé; őrölt kávé; pörköletlen kávék; szemes kávék; chai

teák; árpalevél tea; ázsiai sárgabarack tea [maesilcha]; burdock-gyökér tea (wooungcha); citrom tea; citrommal

ízesített nem gyógyhatású teák; csomagolt teák [nem gyógyászati célra]; darjeeling teák; earl grey teák;

édesítőszerekkel édesített teinmentes tea; fehér lótusz tea (baengnyeoncha); fehér tea; fekete tea; fekete tea [angol

tea]; fermentált teák; filteres teák; filteres teák nem gyógyhatású teák készítéséhez; filteres teák [nem

gyógyhatású]; ginseng tea [insamcha]; ginseng teák; gojibogyó-tea [gugija cha]; gyümölcs ízesítésű teák [nem

gyógyhatású]; hajdina tea; hársfa tea; instant fehér tea; instant fekete tea; instant oolong tea; instant teák; instant

zöld tea; japán zöld tea; jázmin tea; jázmin tea, nem gyógyászati használatra; jeges tea; jeges teák; jeges teák

[nem gyógyszeres -]; kávé- és teapótlók; kimért teák [nem gyógyhatású -]; krizantém tea (gukhwacha); lapsong

souchong teák; maté tea; maté teák; moszat tea; narancs ízű tea [nem gyógyászati használatra]; nem gyógyászati

használatra szánt gyógynövény teák; nem gyógyhatású, citrom tartalmú teák; nem gyógyhatású tea esszenciák;

nem gyógyhatású teakivonatok; oolong tea; oolong tea [kínai tea]; rooibos teák; rozmaring tea; sárga tea; sós

tengerimoszat porból készült tea [kombu-cha]; szárított hántolatlan árpaporból készült tea [mugi-cha]; tea alapú

italok; tea alapú italok gyümölcs ízesítéssel; tea alapú italok [nem gyógyhatású]; tea alapú italok tejjel; tea

gyógyitalokhoz, főzetekhez; teából készült italok; teából készült nem gyógyhatású főzetek; teák; teák [nem

gyógyászati használatra]; teák [nem gyógyhatású]; teakeverékek; teakivonat; teakeverékporok; teakivonatok; tie

 guan yin tea; teasütemények; vörösginzeng tea; yuja-cha (koreai mézes citromos tea); zöld tea.

 ( 210 ) M 21 03407

 ( 220 ) 2021.09.29.

 ( 731 )  Mudra Ágnes, Budapest (HU)

 Schellenberger Roland, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) INFRAAQUA

 ( 511 )  32    Vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok]; vitaminokkal és ásványi

sókkal dúsított alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; víz; vizek; ásvány- és szénsavas vizek; ásványvíz
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[italok]; ásványvizek; ízesített ásványvíz; ízesített vizek; ivóvíz; palackozott víz; szénsavas ásványvíz; szénsavas

víz; szénsavas víz [szódavíz]; szénsavas vizek; szénsavmentes víz; szódavíz; szódavizek; tápanyaggal dúsított

 víz; vizek [italok]; vitamint tartalmazó ivóvíz.

 ( 210 ) M 21 03408

 ( 220 ) 2021.09.29.

 ( 731 )  Pham Truong Son, Budapest (HU)

 ( 541 ) RIAVITA

 ( 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.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; csokoládé; cukor, méz, melaszszirup; só, ízesítők, fűszerek, tartósított

 fűszernövények.

 ( 210 ) M 21 03439

 ( 220 ) 2021.10.01.

 ( 731 )  Breier Farm Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  My Jet Now Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Dzsemek, lekvárok, gyümölcsízek.

  32    Szörpök [alkoholmentes italok].

 ( 210 ) M 21 03445

 ( 220 ) 2021.10.04.

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

 ( 541 ) INTELUX

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 21 03448

 ( 220 ) 2021.10.04.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  
( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 21 03449

 ( 220 ) 2021.10.04.

 ( 731 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 23. szám, 2021.12.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3628



 ( 740 )  Dr. Kocsis M. Tamás ügyvéd, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Il Lungo

 ( 511 )  19    Burkolólapok, nem fémből; betonpanelek; kerítésoszlopok nemfémes anyagokból; kerítéssínek nemfémes

anyagokból; falazóblokkok; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok (lépcsők), nem fémből; lépcsőelemek (nem fém).

 ( 210 ) M 21 03450

 ( 220 ) 2021.10.04.

 ( 731 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Maretimo

 ( 511 )  19    Burkolólapok, nem fémből; betonpanelek; kerítésoszlopok nemfémes anyagokból; kerítéssínek nemfémes

anyagokból; falazóblokkok; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok (lépcsők), nem fémből; lépcsőelemek (nem fém).

 ( 210 ) M 21 03484

 ( 220 ) 2021.10.05.

 ( 731 )  Tantos Csaba, Tolna (HU)

 ( 740 )  dr. Turay Zsuzsanna, Tolna

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 21 03486

 ( 220 ) 2021.10.05.

 ( 731 )  Mucsányi Tamás, Abony (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Balázs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Borok házhozszállítása; élelmiszeráruk házhozszállítása; élelmiszerek szállítása; étel házhozszállítás; ételt és

italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás; gyümölcsök szállítása; ital

[szeszesital] forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások; készételek és italok házhozszállítása; pizza kiszállítás;

 szeszesitalok házhozszállítása.

 43    Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások;

bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); büfészolgáltatások

koktélbárok számára; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások;

elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal

kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel-

és italkészítési szolgáltatások; ételek díszítése; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása

éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és
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italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára;

ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételkészítés; ételkészítés

mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; éttermi szolgáltatások;

éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi

szolgáltatások étel elvitelre árusításához; grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; sommelier-szolgáltatások;

sushi éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához;

szolgáltatások italok biztosításához; tapas bárok; szállodai éttermi szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások

 [étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03487

 ( 220 ) 2021.10.06.

 ( 731 )  BUSA Mezőgazdasági Gépgyár Bt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Markó József, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Boronák; centrifugális darálók; centrifugális szivattyúk; csapágyak; csapágyházak; aprítógépek; ekék; emelő

berendezések; emelő szerkezetek; földmunkagépek; fúvógépek gabona kompressziójához, kifúvásához és

szállításához; fűnyírók; gabonarostáló gépek, gabonarosták; gyomlálógépek; hóekék; kaszáló- és aratógépek;

kések; kévekötő gépek; keverőgépek; konvejorok, szállítószalagok; kultivátorok; malomipari gépek;

mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett; mezőgazdasági felvonók, elevátorok; mezőgazdasági gépek;

motoros kultivátorok; őrlőgépek; permetezőgépek; rakodórámpák; szecskavágók; szénaforgató gépek; sziták,

rosták, szűrők (gépek vagy géprészek); szőlőprések; takarmányprések; talajművelő gépek mezőgazdasági

 használatra; tejipari gépek; vetőgépek; zúzógépek, aprítógépek.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások;

import-export ügynökségek; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi tranzakciók

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

 kereskedelmi vásárok rendezése; piackutatás; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek.

 ( 210 ) M 21 03496

 ( 220 ) 2021.10.07.

 ( 731 )  Mohr Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Online gyógyszerfoglalási szolgáltatások.

  42    Gyógyszertári szoftverek fejlesztése.

 ( 210 ) M 21 03497

 ( 220 ) 2021.10.07.

 ( 731 )  Mohr Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Online gyógyszerfoglalási szolgáltatások.

  42    Gyógyszertári szoftverek fejlesztése.

 ( 210 ) M 21 03500

 ( 220 ) 2021.10.07.
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 ( 731 )  S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VÉDELEM MINDENKINEK

 ( 511 ) 5    Gyomirtó és kártevőirtó készítmények; rovarölő szerek; molyirtók; rovarriasztók; gombaölő szerek,

 fungicidek; rágcsálóirtók; szúnyogirtó tekercsek.

 11    Rovarirtó vagy rovarriasztó szerek adagolására szolgáló készülékek; rovarriasztó lámpák és gyertyás

 lámpások.

  21    Rovarcsapdák és csalétkek.

 ( 210 ) M 21 03501

 ( 220 ) 2021.10.07.

 ( 731 )  Ctrl-T Creative Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) kontra.hu

 ( 511 )   35    Reklámozás; irodai munkák.

  38    Internetes webhelyekhez való hozzáférés biztosítása.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 21 03504

 ( 220 ) 2021.10.07.

 ( 731 )  Wertán Zsolt Zoltán, Mindszentkálla (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Mandulatej; mandulavaj; mandulazselé; mandula (feldolgozott -); előkészített mandula; mandula,

 feldolgozva; mandulatej étkezési célokra; mandulatej-alapú italok; mandula; darált mandula.

 30    Mandulaliszt; cukrozott mandula; mandulás édességek; mandulás sütemények; mandulás ízesítők;

csokoládéval bevont mandula; mandulás csókok [sütemény]; macaron [mandulás cukrászsütemény]; mandula

ízesítések ételekhez vagy italokhoz; mandulás ízesítők, az illóolajok kivételével; marcipán; marcipán

 helyettesítők; marcipánmassza; csokoládés marcipán.

 ( 210 ) M 21 03505

 ( 220 ) 2021.10.07.

 ( 731 )  CSÚZIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecel (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém biztonsági tartályok, konténerek; fém konténerek, tartályok; fém tartályok szállítási célokra; fémhordók

[nem háztartási edények és tartályok]; üresen árusított acéltartályok; fémből készült tárolók áru raktározásához és

szállításához; fémtartályok, tároló hordók; tárolók [fémszerkezetek]; acél gyártmányok, készítmények;

 rozsdamentes acél.

  11    Hűtött szállítótartályok, konténerek.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: fém biztonsági tartályok, konténerek, fém konténerek, tartályok, fém tartályok szállítási célokra,
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fémhordók [nem háztartási edények és tartályok], üresen árusított acéltartályok, fémből készült tárolók áru

raktározásához és szállításához, fémtartályok, tároló hordók, tárolók [fémszerkezetek], acél gyártmányok,

 készítmények, rozsdamentes acél, hűtött szállítótartályok, konténerek.

 ( 210 ) M 21 03506

 ( 220 ) 2021.10.08.

 ( 731 )  Baki Béla, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Intranet szerverek; intranet szoftverek; hálózati adattároló (NAS); kommunikációs hálózatok; kommunikációs

szoftver globális számítógépes hálózatok összekapcsolásához; helyi hálózatok; hálózati hozzáférést biztosító

szervereket működtető szoftver; nagy kiterjedésű hálózatok; számítógépes hálózatok; lan [helyi hálózati]

hardverek; lan [helyi hálózati] operációs szoftverek; számítógépes programok hálózati menedzsmenthez;

számítógépes programok számítógépekhez vagy számítógépes hálózatokhoz történő távoli csatlakozáshoz;

számítógépes szoftver-platformok szociális hálózatépítéshez; applikációs szoftver; mobil alkalmazások;

szoftveralkalmazások mobil eszközökhöz; letölthető mobilalkalmazások adatok kezeléséhez; letölthető

 mobilalkalmazások információk kezeléséhez; letölthető mobilalkalmazások információk továbbításához.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: hűtőmágnesek, védőálarcok/-maszkok, USB pendrive-ok, írószerek, jegyzettömbök,

jegyzetfüzetek, íróeszközök, kulcstartók, táskák, kézitáskák, ernyők, esernyők, bögrék, korsók, kulacsok [üresen],

 sapkák, ruházati cikkek.

  38    Telekommunikációs szolgáltatások interneten, intraneten és extraneten keresztül való biztosítása.

 39    Utazásszervezés; a szállítás és az utazások szervezése; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz;

információszolgáltatás utazással kapcsolatban; utazás- és nyaralásszervezés; utazás szervezése és lefoglalása;

utazás tervezése, megszervezése és lefoglalása; utazás foglalási és előjegyzési szolgáltatások; turisztikai és utazási

információnyújtás; utazástervezési szolgáltatások; utazással kapcsolatos foglalások lebonyolítása; utazási irodai

 szolgáltatások, utazásszervezés; utazási információszolgáltatás; utazásfoglalási- és megrendelési szolgáltatások.

 43    Utazási irodák szállásszervezési szolgáltatásai; utazási irodák által nyújtott szállásfoglalási szolgáltatások;

 utazási irodai szolgáltatások szállásfoglaláshoz.

 ( 210 ) M 21 03507

 ( 220 ) 2021.10.07.

 ( 731 )  Ulreich Ádám, Győr (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Dekorációs és művészeti anyagok és hordozók.

 20    Fali dekorációs dísztáblák [berendezési tárgyak] nem textilanyagból; szobrok, kisplasztikák és művészeti

 alkotások, díszítések és dekorációk, amelyek nem tartoznak más osztályba; bútorok és lakberendezési tárgyak.

 35    Lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,
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nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: dekorációs és művészeti anyagok és hordozók,

 fali dekorációs dísztáblák [berendezési tárgyak] nem textilanyagból, bútorok és lakberendezési tárgyak.

  37    Festési és dekorációs szolgáltatások.

  40    Lézeres gravírozási szolgáltatások.

 42    Gyártáshoz kapcsolódó mérnöki tanácsadó szolgáltatások; géptervezéshez kapcsolódó mérnöki

szolgáltatások; mérnöki és számítógépes mérnöki szolgáltatások; mérnöki munkák; mérnöki munkák,

szolgáltatások; mérnöki projektmenedzsment szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások mérnöki tervezéssel

kapcsolatban; számítógépes programozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; műszaki mérnöki tevékenység;

mérnöki tervezési szolgáltatások; mérnöki tervezés és konzultáció; mérnöki tervezés; mérnöki tanácsadó

szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások, munkák; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; műszaki rajzolás;

műszaki rajzok készítése; műszaki rajzolói szolgáltatások; számítógéppel támogatott műszaki tervező és rajzoló

 szolgáltatás; beltéri dekoráció tervezése.

A rovat 87 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 21 01087

 ( 220 ) 2021.03.10.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények, kivéve bébiételek és központi idegrendszeri betegségekkel és

rendellenességekkel kapcsolatos gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek

 bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 21 02290

 ( 220 ) 2021.06.10.

 ( 731 )  MATE MATE ASIA PTE. LTD., Singapore (SG)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Energiaitalok; limonádék; alkoholmentes italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; alkoholmentes teaízű italok;

alkoholmentes gyümölcsitalok; üdítőitalok; sörök; alkoholmentes italok maté ízesítéssel; szénsavas víz;

 alkoholmentes szénsavas italok.

 35    Reklám és marketing; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos

szolgáltatások; import-export ügynökségi szolgáltatások; kiszervezett szolgáltatások árubeszerzés

megszervezéséhez mások részére; online piactérbiztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

 értékesítési promóciós szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások.

 36    Biztosítási ügynökség; virtuális valuták pénzügyi átváltása; valutaváltás, pénzváltás; virtuálisvaluta-átutalási

szolgáltatások biztosítása globális számítógépes hálózaton keresztül on-line közösség tagjai részére; pénzügyi

tervezés és befektetésitanácsadás szolgáltatás; online valós idejű valutakereskedés; pénzügyi tanácsadási és

konzultációs szolgáltatások; értékutalványok kibocsátása; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési

 szolgáltatások); valutaátutalási szolgáltatások.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  234.144

 ( 151 )  2021.04.15.

 ( 210 )  M 20 01843

 ( 220 )  2020.06.26.

 ( 732 )  Benkovics Péter, Budakeszi (HU)

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

 ( 541 )  petamin

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

5    Állatgyógyászati készítmények kizárólag kutyák és macskák számára; állatgyógyászatihasználathoz adaptált

diétás élelmiszerek és anyagok kizárólag kutyák és macskák számára; étrendkiegészítők, kizárólag kutyák és

 macskák számára.

  31    Táplálékok és italok kizárólag kutyák és macskák számára.

 ( 111 )  235.598

 ( 151 )  2021.09.23.

 ( 210 )  M 21 01484

 ( 220 )  2021.04.12.

 ( 732 )  MECOM Group S.r.o., Humenné (SK)

 ( 740 )  Dr. Ary Petronella Anna, Debrecen

 ( 541 )  KAISER Fenséges falatok

 ( 511 )   29    Hús és hústermékek, baromfihúsból, sertéshúsból készült termékek, feldolgozott hústermékek.

 ( 111 )  235.723

 ( 151 )  2021.11.26.

 ( 210 )  M 20 03782

 ( 220 )  2020.12.09.

 ( 732 )  Neowell Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kassai Karola 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; adatfeldolgozó készülékek, 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; számítógépek és

 számítógépes perifériák.

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

szolgáltatások; árubemutatás; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; piaci
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információszerzési szolgáltatások biztosítása; statisztikák összeállítása; üzleti statisztikák és kereskedelmi

információk összeállítása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes

 adatbázisokba való szerkesztése és rendezése.

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

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; elektronikus adattárolás; honlap-alapú adatindexek

létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások]; számítástechnikai

tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése

érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógépes rendszerelemzés; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting,

szerver bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver

mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; ipari elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési

szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

 fejlesztés.

 ( 111 )  235.736

 ( 151 )  2021.11.26.

 ( 210 )  M 20 03781

 ( 220 )  2020.12.09.

 ( 732 )  Neowell Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kassai Karola Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DISTILLER SFA

 ( 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; adatfeldolgozó készülékek, 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; számítógépek és

 számítógépes perifériák.

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

szolgáltatások; árubemutatás; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; statisztikák összeállítása; üzleti statisztikák és kereskedelmi

információk összeállítása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes

 adatbázisokba való szerkesztése és rendezése.

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

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; elektronikus adattárolás; honlap-alapú adatindexek

létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások]; számítástechnikai

tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése

érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógépes rendszerelemzés; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting,

szerver bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver

mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; ipari elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési
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szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

 fejlesztés.

 ( 111 )  236.317

 ( 151 )  2021.11.25.

 ( 210 )  M 21 01928

 ( 220 )  2021.05.14.

 ( 732 )  Horváth István Szilveszter, Baja (HU)

 Vukoszávlyev Szlobodán Petár, Újszentiván (HU)

 Buczó Csanád László, Kiskunhalas (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások, online reklámozás, reklám, marketing és promóciós

 anyagok terjesztése, reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül.

  36    Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások, irodai szolgáltatások.

 41    Szórakoztatás, kulturális tevékenységek, turnézó előadások [roadshowk], mint szórakoztatási szolgáltatások,

audio-, video és multimédiás termékek gyártása, fényképezés, élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások,

showműsorok tervezése, showműsorok szervezése, kulturális fesztivál, és azzal kapcsolatos szolgáltatások,

meghallgatások televíziós tehetségkutató versenyekre, online szórakoztatás, online térben történő versenyek

 szervezése, megrendezése.

 ( 111 )  236.378

 ( 151 )  2021.11.19.

 ( 210 )  M 20 00014

 ( 220 )  2020.01.06.

 ( 732 )  Somogyi László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Perecz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FOREST GARDEN

 ( 511 )   36    Ingatlan bérbeadási szolgáltatások.

  41    Szabadidős létesítmények üzemeltetése.

  43    Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  236.386

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 01129

 ( 220 )  2021.03.16.

 ( 732 )  INTEL CORPORATION, Santa Clara (US)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  Alkoss csodát

 ( 511 ) 9    Számítógépek; hordozható számítógépek; mikroszámítógépek; miniszámítógépek; memórialapok

számítógépekbe; kézi számítógépek (PDA-k); hordozható és kézi elektronikus személyes határidőnaplók;

számítógépes hardver; integrált áramkörök; integrált áramköri memóriák; integrált áramköri chipek;

lapkakészletek (chipkészletek); félvezető processzorok; félvezető processzorchipek; félvezető chipek;

mikroprocesszorok; nyomtatott áramköri kártyák; elektronikus áramköri táblák; számítógépes alaplapok;

számítógép memória eszközök; számítógépes operációs rendszerek; mikroellenőrzők; adatprocesszorok; központi

feldolgozó egységek (CPU); félvezető memóriák; szoftveresen programozható mikroprocesszorok; digitális és
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optikai mikroprocesszorok; digitális és optikai adat- és jelfeldolgozó processzorok; videókártyák; audiokártyák;

audio-videó kártyák; grafikus videógyorsítók; multimédiás gyorsító egységek; videóprocesszorok;

videóprocesszor áramköri kártyák; processzor-kockák és -tokok; kártyák, lemezek, szalagok, vezetékek,

felvételek, microchipek és elektronikus áramkörök, amelyek mind adatok rögzítésére és továbbítására szolgálnak;

modemek; berendezések és készülékek, mindezek adatok feldolgozására, tárolására, visszakeresésére,

továbbítására, megjelenítésére, bevitelére, kivételére, tömörítésére, kitömörítésére, módosítására, sugárzására és

kinyomtatására; számítógépes beviteli és kiviteli eszközök; munkaállomások; adattárolók; tároló berendezés;

biztonsági rendszerek számítógépes hardverekhez és szoftverekhez; elektronikus chip-készlet (elektronikus

sorozatchipek); alkatrészek számítógépekhez és nyomtatott áramkörökhöz; hanggyorsítók; hang-, adat-, kép- és

videógyorsítók; flash memóriák; flash memóriaeszközök; memóriarendszerek számítógépekhez; kábelek és

adapterek; számítógépes terminálok és ezekkel együtt használatos nyomtatók; videókijelző egységek;

telekommunikációs berendezések és műszerek; kamerák; számítógépes hardverek számítástechnikához;

számítógépes hardverek számítástechnikához globális és helyi hálózaton keresztül; számítógépes hardverek

felhőalapú számítástechnikához; számítógépes hardverek alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű

számítástechnikai szolgáltatáshoz; számítógépes hardverek biztonságos számítógépes környezet biztosításához;

számítógépes hálózati hardverek; számítógépes kommunikációs szerverek; számítógépes hardverek biztonságos

felhőalapú számítástechnikai hálózat biztosításához; számítógépes szoftverek számítástechnikához; számítógépes

szoftverek felhőalapú számítástechnikához; számítógépes szoftverek számítástechnikához globális és helyi

hálózaton keresztül; számítógépes szoftverek alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai

szolgáltatáshoz; számítógép memória hardverek; számítógépes szoftverek biztonságos számítástechnikai hálózat

biztosításához; számítógépes szoftverek biztonságos felhőalapú számítástechnikai hálózat biztosításához;

számítógépes operációs rendszer szoftver; számítógépes rendszerbővítmények, rendszereszközök és

segédprogramok a személyi számítógépek, hálózatok, távközlési berendezések és globális számítógépes hálózati

alkalmazások összekapcsolására szolgáló alkalmazásszoftverek területén; számítógépes hardverek és szoftverek

adatok valós idejű átvitelének, továbbításának, fogadásának, feldolgozásának és digitalizálásának javításához és

biztosításához; számítógépes hálózati adapterek; számítógépes hálózati vezérlők; számítógépes hálózati interfész

eszközök; számítógépes hálózati csomópontok (hub-ok), kapcsolók és router-ek; mikrovezérlők tárgyak internete

(IoT) használatára alkalmas eszközökhöz; letölthető számítógépes szoftverek tárgyak internete (IoT) használatára

alkalmas eszközök csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; letölthető számítógépes szoftverek mobil

tárgyak internete (IoT) használatára alkalmas mobil eszközök csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére;

számítógépes hardverek és szoftverek helyi és nagy kiterjedésű számítógépes hálózatok fejlesztéséhez,

karbantartásához és használatához; számítógépes hardverek és szoftverek interaktív audio-videó számítógépes

konferenciarendszerek fejlesztéséhez, karbantartásához és használatához; számítógépes hardverek és szoftverek

sugárzott videó-, hang- és digitális adatjelek fogadásához, megjelenítéséhez és használatához; elektronikus

vezérlőeszközök számítógépeknek és globális számítógépes és távközlési hálózatoknak televíziós és kábeles

műsorszórással és felszerelésekkel történő illesztésére és vezérlésére; router-ek; csomópontok (hub-ok);

szerverek; kapcsolók; integrált áramkörök tesztelésére és programozására szolgáló berendezések; perifériás

memóriaberendezések és -eszközök; félvezető berendezések; számítógépes hardverek és szoftverek helyi

hálózatokhoz (LAN), virtuális magánhálózatokhoz (VPN), nagy kiterjedésű hálózatokhoz (WAN) és globális

számítógépes hálózatokhoz történő távoli hozzáférés és ezekkel történő kommunikáció létrehozásához,

elősegítéséhez és kezeléséhez; router-ek, kapcsolók, csomópontok (hub-ok) és szerver operációs szoftverek;

számítógépes szoftvereszközök harmadik fél szoftveralkalmazásainak elősegítésére; számítógépes hardverek és

szoftverek vezeték nélküli hálózati kommunikációhoz; letölthető elektronikus kiadványok elektronikus eszközök,

félvezetők, valamint integrált elektronikus berendezések és eszközök, számítógépek, távközlési eszközök,

szórakoztatás, telefontechnika, illetve vezetékes és vezeték nélküli távközlési eszközök területén; számítógépes

hardverek gépi látáshoz, gépi tanuláshoz, mély tanuláshoz (deep learning), mesterséges intelligenciához,

természetes nyelv feldolgozásához, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez való használatra; számítógépes

szoftverek gépi tanuláshoz, adatlekéréshez és adatelemzéshez; számítógépes szoftverek kognitív informatikához,
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mély tanuláshoz (deep learning) és mesterséges intelligenciához; számítógépes szoftverplatform kognitív

informatikához; számítógépes szoftverek adatok grafikus megjelenítéséhez; mintafelismerő számítógépes

szoftverek; számítógépes szoftverek adatbányászathoz; számítógépes látást biztosító szoftverek digitális képek

fogadásához, feldolgozásához, elemzéséhez és értelmezéséhez, valamint vizuális adatok kinyeréséhez;

számítógépes szoftverfejlesztő készletek; számítógépes szoftverfejlesztő készletek számítógépes látáshoz, gépi

tanuláshoz, mély tanuláshoz (deep learning), mesterséges intelligenciához, természetes nyelv feldolgozásához,

tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; letölthető és rögzített látást biztosító szoftverek, melyek mesterséges

intelligenciát használnak adatok megtekintéséhez és értelmezéséhez, hardverekhez való csatlakoztatásához, és a

felhőben lévő adatok tárolásához, kezeléséhez és feldolgozásához; számítógépes hardverek és szoftverek hangok,

képek, grafikák és adatok rögzítéséhez, feldolgozásához, vételéhez, másolásához, továbbításához, módosításához,

tömörítéséhez, kitömörítéséhez, közvetítéséhez, egyesítéséhez és javításához; algoritmus-szoftverprogramok

számítógépek működtetéséhez és vezérléséhez; számítógépes hardverek és szoftverek audio- és videógrafikus

információk valós idejű átvitelének, továbbításának, fogadásának, feldolgozásának és digitalizálásának

javításához és biztosításához; letölthető és rögzített számítógépes szoftverek globális helymeghatározó rendszer

(GPS) adatok összegyűjtéséhez, összeállításához, feldolgozásához, átviteléhez és terjesztéséhez rögzített, mobil és

kézi eszközökön való használatra; közúti, földrajzi, térkép-, menetrendszerű tömegközlekedésre,

tömegközlekedési járatokra és tömegközlekedési útvonalakra vonatkozó, tömegközlekedési menetrendeket és

indulási időpontokat, valamint egyéb tömegközlekedési információkat tartalmazó, számítógépes hordozón

rögzített elektronikus adatbázisok; útvonalak tervezésére és megjelenítésére szolgáló navigációs szoftverek;

interaktív digitális térkép-megjelenítéseket, interaktív útmutatókat és a felhasználó által létrehozott információkat

tartalmazó tömegközlekedési navigációs rendszer; tömegközlekedési, navigációs, földrajzi, térkép- és utazási

információk lekérdezésére és megjelenítésére szolgáló interaktív közösségi számítógépes szoftverek;

tömegközlekedési információk, térképészeti, navigációs, forgalmi, útvonal- és érdeklődésre számot tartó helyekre

(POI-k) vonatkozó információk távközlési hálózatokra, mobiltelefonokra, navigációs eszközökre és egyéb mobil

és kézi eszközökre történő továbbítását lehetővé tevő interaktív közösségi számítógépes szoftverek; interaktív

közösségi számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók közötti információcserét;

számítógépek és számítógép által működtetett rendszerek önvezető járművekhez, járművezetői támogatással

ellátott járművekhez és csatlakozó járművekhez, pilóta nélküli légiközlekedési eszközökhöz és drónokhoz;

interaktív kijelzőket, vezérlőrendszereket és vezérlőeszközöket, figyelmeztető rendszereket, összeköttetéseket,

fedélzeti számítógépeket és globális helymeghatározó rendszereket (GPS-eket) tartalmazó számítógépes hardver-

és szoftverplatformok járművekhez, csatlakozó járművekhez, önvezető és vezető nélküli járművekhez;

többkamerás rendszerek járművekhez; adat- vagy képátvitelt biztosító globális helymeghatározó rendszer (GPS)

alapú navigációs és irányító eszközök, globális helymeghatározó rendszer (GPS) alapú nyomkövető eszközök,

globális helymeghatározó rendszer (GPS) alapú térkép-megjelenítő és útvonaltervező eszközök, videofelvevő és

vezetéknélküli kommunikációs hálózati eszközök járművekhez; számítógépes szoftveralkalmazások digitális

virtuális ügynökökhöz, prediktív rendszerekhez, gépi tanuláshoz, kognitív folyamatok automatizálásához,

mintafelismeréshez, karakterfelismeréshez, vizuális számítógépes alkalmazásokhoz, tudásvirtualizációhoz,

robotikához, drónokhoz és vezető nélküli járművekhez; számítógépes szoftver- és hardveralkalmazások járművek

automatikus irányításához; járművek automatikus irányítását, önálló irányítását, navigációját, járművezetői

támogatással működtetett járművek vezetését és járművek önvezetését szolgáló számítógépes szoftver- és

hardveralkalmazások; járműkövetés és járműfigyelés céljára szolgáló számítógépes szoftverekből és

számítógépes hardverekből, érzékelőkből, jeladókból, vevőkészülékekből és globális helymeghatározó műholdas

 vevőkészülékekből álló járműkövető eszközök.

 42    Online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása gépi tanuláshoz, adatbányászathoz,

adatlekéréshez és adatelemzéshez; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása kognitív

informatikához, mély tanuláshoz és mesterséges intelligenciához; nem letölthető szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása adatlekéréshez és adatelemzéshez; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása adatbányászathoz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása kognitív
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informatikához, mély tanuláshoz és mesterséges intelligenciához; információk keresése és lekérdezése

számítógép hálózatokban mások részére; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen online, nem letölthető

szoftverek, alkalmazás-programozási interfész (API) szoftverek és szoftveralkalmazások (widget-ek) ideiglenes

használatának biztosítása gépi tanuláshoz, adatbányászathoz, adatlekéréshez és adatelemzéshez; online, nem

letölthető számítógépes látást biztosító szoftverek biztosítása digitális képek fogadásához, feldolgozásához,

elemzéséhez és értelmezéséhez, valamint vizuális adatok kinyeréséhez; online, nem letölthető számítógépes

szoftverfejlesztő készletek biztosítása; online, nem letölthető számítógépes szoftverfejlesztő készletek biztosítása

számítógépes látáshoz, gépi tanuláshoz, mély tanuláshoz, mesterséges intelligenciához, természetes nyelv

feldolgozásához, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; online, nem letölthető számítógépes látást biztosító

szoftverek biztosítása, melyek mesterséges intelligenciát használnak adatok megtekintéséhez és értelmezéséhez,

hardverekhez való csatlakoztatáshoz, valamint a felhőben lévő adatok tárolásához, kezeléséhez és

feldolgozásához; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű szolgáltatások, melyek felhőalapú számítástechnikai

kapacitások és információtechnológiai (IT) szolgáltatások, számítástechnika, valamint felhőalapú

számítástechnika biztosítására szolgáló szoftvereket tartalmaznak; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű

szolgáltatások, melyek globális és helyi hálózaton keresztüli számítástechnikai szolgáltatások (computing)

használatára szolgáló szoftvereket tartalmaznak; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű szolgáltatások, melyek

alkalmazások (applikációk) vállalati rendszerekkel és eszközökkel történő összekapcsolásához használatos

szoftverfejlesztő platformot tartalmaznak; szoftvertanácsadás és tájékoztatás biztosítása szoftverrel mint

szolgáltatással kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű szolgáltatások, melyek alacsony

válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai szolgáltatások biztosítására használatos szoftvereket

tartalmaznak; számítógépes szoftverszolgáltatások számítástechnikai kapacitások biztosításához

alkalmazásfejlesztők és tartalomszolgáltatók részére; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások, melyek

alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai szolgáltatásokhoz, információtechnológiai (IT)

szolgáltatásokhoz, illetve globális és helyi hálózaton keresztül használatos számítástechnikai szolgáltatásokhoz

tartalmaznak szoftvereket; számítógépes szoftverszolgáltatások felhőalapú számítástechnikai kapacitások

biztosításához alkalmazásfejlesztők és tartalomszolgáltatók részére; szolgáltatások, melyek lehetővé teszik

alkalmazások (applikációk) online hálózaton keresztül történő alkalmazását; elemzéseket, gyorsítótárolóban való

rögzítést (caching), számításokat, valamint forgalom útvonalválasztását (traffic routing) biztosító szolgáltatások;

szolgáltatások biztonságos és megbízható számítástechnikai hálózat biztosításához; számítógépes hardver- és

szoftvertanácsadási szolgáltatások biztosítása felhőalapú környezet fejlesztésének területén, alkalmazások

különböző platformokon és csatlakoztatott eszközökön keresztüli integrálásával; számítógépes szolgáltatások,

nevezetesen számítógépes hálózatokon elérhető információk, weboldalak és források számítógépes hálózat alapú

indexeinek létrehozása; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának biztosítása tárgyak

internete (IoT) használatára alkalmas eszközök csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; online, nem

letölthető számítógépes szoftverek biztosítása tárgyak internete (IoT) használatára alkalmas eszközök

csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; szoftver mint szolgáltatás (SaaS); konzultációs szolgáltatások

számítógépek és vezeték nélküli számítástechnikai szolgáltatások területén; számítógépes hálózatkezelési

szolgáltatások, nevezetesen hálózati rendszerek megfigyelése műszaki célokra; internetes tárhelyszolgáltatás

digitális tartalom számára; számítógépes hálózatmegfigyelési szolgáltatások, nevezetesen információk biztosítása

a számítógépes hálózatok működtetésének terén; webes szoftverek testreszabása és számítógépes felhasználói

felületek tervezése mások számára; fejlesztési, tervezési és tanácsadási szolgáltatások számítógépekhez;

szabványok tervezése és fejlesztése mások számára számítógépes szoftverek, számítógépes hardverek és

távközlési felszerelések tervezése és megvalósítása terén; számítógépes projektmenedzsmenttel kapcsolatos

információk biztosítása vevőknek és szakembereknek; online szoftver mint szolgáltatás biztosítása globális

helymeghatározó rendszer (GPS) adatok összegyűjtéséhez, összeállításához, feldolgozásához, átviteléhez és

terjesztéséhez; online, nem letölthető szoftverek biztosítása, mely szoftverek közúti, földrajzi, térkép-,

tömegközlekedésre, tömegközlekedési járatokra, tömegközlekedési útvonalakra vonatkozó információkat,

tömegközlekedési menetrendeket és indulási időpontokat, valamint egyéb tömegközlekedési információkat
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tartalmaznak; online, nem letölthető navigációs szoftverek biztosítása útvonalak kiszámítására és megjelenítésére,

valamint tömegközlekedési navigációs rendszer, térkép és utazási információk megosztására; online, nem

letölthető számítógépes szoftverek biztosítása, mely szoftverek lehetővé teszik tömegközlekedési információk,

térképészeti, navigációs, forgalmi, útvonal- és érdeklődésre számot tartó helyekre (POI-k) vonatkozó információk

megosztását; interaktív közösségi számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók közötti

információcserét; online szoftver mint szolgáltatás biztosítása járművek automatikus irányításához, önálló

irányításához, navigációjához, járművezetői támogatással működtetett járművek vezetéséhez és járművek

 önvezetéséhez.

 ( 111 )  236.387

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 01655

 ( 220 )  2021.04.23.

 ( 732 )  Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco (MX)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; gyógyászati

 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 32    Sörök; palackozott víz; ásvány- és szénsavas vizek; alkoholmentes italok; izotóniás italok; energiaitalok;

 gyümölcslevek [italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  236.388

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 01657

 ( 220 )  2021.04.23.

 ( 732 )  Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco (MX)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ELECTROLIT

 ( 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 )  236.389

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 02161

 ( 220 )  2021.05.30.

 ( 732 )  Muraközy Péter, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Matók Ügyvédi Iroda, Veszprém
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( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 111 )  236.390

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 02164

 ( 220 )  2021.05.31.

 ( 732 )  Sabján Annamária, Balatonfüred (HU)

 Galla Viktória, Budapest (HU)

 Dr. Berecz Tímea, Budapest (HU)

 Tóth Viktória, Budapest (HU)

 ( 740 )  Berecz Tímea Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; búvárbemutatók

szervezése; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; halász- és horgászversenyek szervezése

és lebonyolítása; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos szemináriumok szervezése; jachtversenyek szervezése;

játékok szervezése, rendezése; játékok szervezése és lebonyolítása; játékok szervezése; játékok, vetélkedők és

versenyek rendezése; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési

célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú kiállítások,

bemutatók szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása;

képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel

kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kiállítási szolgáltatások

szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra;

konferenciaszervezés; kulturális célú bemutatók szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások

tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú

kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási

vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatással kapcsolatos

szemináriumok szervezése; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási

célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatási célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;

szolgáltatások vetélkedők szervezéséhez; szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztató vetélkedők szervezése;

találkozók szervezése és lebonyolítása; találkozók és konferenciák szervezése; teljesítményt elismerő díjkiosztó

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

szervezése az interneten; versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás

vagy szórakoztatás]; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése; vetélkedők lebonyolítása; vetélkedők

rendezése (szórakoztatás); workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; edzési, sportolási

létesítmények foglalása; gyorsasági versenyek szervezése; hajóversenyek szervezése; hajóversenyek szervezése,
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rendezése és lebonyolítása; időmérés sporteseményeken; játékvezetés sportversenyeken; információnyújtás

sporttevékenységekhez; közösségi sportrendezvények szervezése; létesítmények biztosítása sporteseményekhez;

létesítmények biztosítása sportklubok részére; létesítmények rendelkezésre bocsátása sportrendezvényekhez,

sport- és atlétikai versenyekhez és díjátadókhoz; sportklub szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek;

sportbírói szolgáltatások, sportbíróskodás; sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és

sportversenyek szervezése; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; sporteseményekkel kapcsolatos

fogadás [handicap fogadás]; sporthivatali tevékenység; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények

lefoglalása; sportlétesítmények működtetése; sportoktatás/edzés; sportoktatási szolgáltatások; sportrendezvények

szervezésével kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése;

sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sportszolgáltatások; sportszolgáltatások biztosítása;

sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos

szórakoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek;

sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok;

sporttevékenységek oktatása; sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek és

sporttevékenységek szervezése; sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; szórakoztató

sportszolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások sportesemények formájában; testnevelés; testnevelési oktatás;

tornák szervezése; tornabemutatók szervezése; versenyinformációs szolgáltatások; versenyek, versenysorozatok

szervezése; versenyszervezés; versenyzéssel kapcsolatos információnyújtás; vitorláshajó-versenyek szervezése;

helyfoglalás szórakoztató eseményekre; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális

rendezvényekhez; jegybeszerzési szolgáltatások sportrendezvényekhez; jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások

oktatási, szórakoztató és sporttevékenységekhez, illetve -rendezvényekhez; jegyfoglalási szolgáltatások

 sportrendezvényekre.

 ( 111 )  236.391

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 02171

 ( 220 )  2021.05.31.

 ( 732 )  Korcsok Ádám, Budapest (HU)

 ( 541 )  Tokajiris

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, pezsgők, ízesített borok, bor alapú italok.

 ( 111 )  236.392

 ( 151 )  2021.11.29.

 ( 210 )  M 21 02178

 ( 220 )  2021.05.31.

 ( 732 )  Dr. Tomasovszky Edit, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Róbert Gábor, Budapest

 ( 541 )  FEASTFOX

 ( 511 )  35    Üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; online rendelési szolgáltatások; online rendelési

 szolgáltatások az éttermi elvitel és házhoz szállítás területén.

 42    Honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai

szolgáltatások]; internetes keresőmotorok biztosítása; különleges keresési lehetőségekkel ellátott internetes

keresőmotorok biztosítása; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon

 keresztül.

  43    Éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások.

 ( 111 )  236.393

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 02336
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 ( 220 )  2021.06.14.

 ( 732 )  Mádi Furmint Korlátolt Felelősségű Társaság, Mád (HU)

 ( 740 )  Zsámboki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Acanthopanax bor [ogapiju]; alacsony alkoholtartalmú bor; alkoholos borok; amontillado; asztali borok; bor

alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; csendes borok; desszertborok; édes borok; égetett szeszes ital alapú

aperitifek; eperbor; eredet-megjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; feketemálna bor [bokbunjaju];

forralt bor; forralt borok; főzőbor; ginzeng és kínafakéreg kivonatait tartalmazó édes japán szőlőborok;

gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; hagyományos koreai rizsbor [makgeoli];

lőre, csiger; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok;

sangría; sárga rizsbor; szederbor; szeszezett borok; szőlőbor; természetes habzóborok; vermutok; vörös

 habzóborok; vörösbor.

 ( 111 )  236.394

 ( 151 )  2021.11.29.

 ( 210 )  M 21 02339

 ( 220 )  2021.06.11.

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

 ( 740 )  Dr. Benyhe Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  People Technology Solutions

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

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

marketing szolgáltatások; marketing szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; kiszervezési szolgáltatások

szolgáltatási szerződések mások részére történő intézése formájában; kiszervezési szolgáltatások az üzleti

tevékenységek területén; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti adminisztráció; üzleti

adminisztrációval kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; kereskedelmi és

üzleti információk nyújtása; kereskedelmi információk szolgáltatása; értékesítési adminisztráció; bérszámfejtés;

bérszámfejtés előkészítése; bérszámfejtés, fizetési jegyzékek elkészítése; adatfeldolgozási szolgáltatások a

bérszámfejtés terén; könyvelés; könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; könyveléssel kapcsolatos konzultáció

és információnyújtás; számviteli, könyvelési szolgáltatások; számlákkal kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés];

üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; telefonon vagy

számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; megrendelések felvételéhez kapcsolódó

adminisztrációs szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; értékesítési promóciós

szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti konzultációs és tanácsadási

szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; könyveléssel

kapcsolatos szaktanácsadói és tájékoztató szolgáltatások; kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó vállalat az

 ügyfélkapcsolat-kezelés területén.

 ( 111 )  236.395

 ( 151 )  2021.11.29.

 ( 210 )  M 21 02342

 ( 220 )  2021.06.11.

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

 ( 740 )  Dr. Benyhe Hajnalka, Budapest
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( 546 )

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

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

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

üzleti tevékenységek területén; kiszervezési szolgáltatások szolgáltatási szerződések mások részére történő

intézése formájában; üzleti menedzsment; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti konzultációs és tanácsadási

szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; kereskedelmi és üzleti

információk nyújtása; kereskedelmi információk szolgáltatása; üzleti adminisztráció; üzleti adminisztráció és

menedzsment; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; üzleti adminisztrációval kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; értékesítési adminisztráció; bérszámfejtés; bérszámfejtés előkészítése; bérszámfejtés, fizetési

jegyzékek elkészítése; adatfeldolgozási szolgáltatások a bérszámfejtés terén; könyvelés; könyveléshez kapcsolódó

üzleti tanácsadás; könyveléssel kapcsolatos konzultáció és információnyújtás; könyveléssel kapcsolatos

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

tájékoztatás [könyvelés]; számviteli, könyvelési szolgáltatások; üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; telefonon vagy számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; megrendelések

felvételéhez kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások;

értékesítési promóciós szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés; kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó vállalat az

 ügyfélkapcsolat-kezelés területén.

 ( 111 )  236.396

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 02346

 ( 220 )  2021.06.12.

 ( 732 )  Bradák Péter, Szigetszentmiklós (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  236.397

 ( 151 )  2021.11.29.

 ( 210 )  M 21 02347

 ( 220 )  2021.06.11.

 ( 732 )  Hallgass Hazait Nonprofit Kft., Verőce (HU)

 ( 740 )  Ágoston Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; elektronikus

kiadványszerkesztés; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása

(képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; nem letölthető filmek

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nyereményjátékok működtetése; rádió- és televízióműsorok
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készítése; rádiós szórakoztatás; show-műsorok készítése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

 szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  236.398

 ( 151 )  2021.11.29.

 ( 210 )  M 21 02350

 ( 220 )  2021.06.11.

 ( 732 )  Csányi Karin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth T. Zsolt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukorbevonatú édességek; csokoládéval bevont szeletek; cukorkák; cukorkák [édességek]; drazsék [nem

gyógyhatású cukorkák]; édességek [cukorkafélék]; édességek [cukorkák]; gumicukorkák; nyalókák; töltött

 csokoládé.

 ( 111 )  236.399

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 02519

 ( 220 )  2021.06.23.

 ( 732 )  Garbár Tamás, Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Optikai cikkek; optikai lencsék; optikai lencsék napszemüvegekhez; optikai üveg; optikai szűrők

képernyőkhöz; optikai üvegek; prizmák [optika]; prizmák optikai célokra; szemüvegek [optika]; felírt

szemüvegek; fém és műanyag kombinációjából készült szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek;

keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; látásjavító szemüvegek; lencse nélküli szemüvegkeretek; lencsék

szemüvegekhez; lencsék szemüvegekhez, szemüveglencsék; műanyagból készült szemüvegkeretek; orrtámaszok

szemüvegekhez; polarizációs szemüvegek; pótlencsék szemüvegekhez; szemüveg; szemüveg alkatrészek;

szemüveg- és napszemüvegtokok; szemüveg-lencsék; szemüveg-, napszemüvegtokok; szemüveg tasakok;

szemüvegek; szemüvegek lencséi; szemüvegkeretek; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból;

szemüvegkeretek fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; szemüveglencsék; szemüvegpántok; szemüvegre

csíptethető napszemüvegek; szemüvegszárak; szemüvegtartók, szemüvegtartó állványok; szemüvegtokok;

szemüveglencse-védők; szemüvegzsinórok; szilikon orrpárnák szemüvegekhez; színvakságot korrigáló

szemüvegek; szemüvegtokok gyermekszemüvegekhez; visszaverődésgátló bevonattal ellátott szemüvegek;

kontaktlencse tárolók, tartók; kontaktlencsék; színezett kontaktlencsék; napszemüvegek; divatos napszemüvegek;

 napszemüveg lencsék; receptre felírt napszemüvegek; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék.

 ( 111 )  236.400

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 02520

 ( 220 )  2021.06.23.

 ( 732 )  Creaticon d.o.o., Zágráb (HR)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Arckrémek kozmetikai használatra; nem gyógyszeres arcápoló készítmények; kozmetikumok arcra;

 valamennyi felsorolt áru nem gyógyszeres, nem gyógyszerészeti.

 ( 111 )  236.401

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 02521

 ( 220 )  2021.06.24.

 ( 732 )  KISLAKI BORMANUFAKTÚRA Kft., Balatonboglár (Szőlőskislak) (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

  35    Borok kis- és nagykereskedelme; csemegeárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 41    Borkóstolás (oktatási szolgáltatások); borkóstolás (szórakoztatási szolgáltatások); borkóstolási események

 oktatási célokra; borkóstolási szolgáltatások (oktatás); borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás.

 43    Alkoholos italok felszolgálása; bárok; bisztró (büfé) szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások

(italok biztosítása); borozói szolgáltatások; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások; vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; hagyományos

étkezéssel kapcsolatos szolgáltatások, falusi turizmus; időleges szállásadás; esküvői fogadások szervezése

 (helyszínek); szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása, szervezése.

 ( 111 )  236.402

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 02524

 ( 220 )  2021.06.24.

 ( 732 )  ESTREA Termelő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszerek; illatszercikkek; bőrápoló kozmetikai szerek; bőrápoló kozmetikumok; funkcionális

kozmetikumok; kozmetikumok; kozmetikai szerek; kozmetikai krémek és tejek; kozmetikai készítmények hajra

és fejbőrre; kozmetikai készítmények fürdéshez és zuhanyozáshoz; hidratálók [kozmetikumok]; hidratáló

készítmények [kozmetikai szerek]; kozmetikumok és kozmetikai készítmények; hajápoló készítmények; hajápoló

készítmények, nem gyógyászati célokra; fogkrémek; szájápolási készítmények [nem gyógyhatású]; hajöblítők

 [samponok, kondicionálók].

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: szappanok, illatszerek, illatszercikkek, bőrápoló kozmetikai szerek, bőrápoló kozmetikumok,

funkcionális kozmetikumok, kozmetikumok, kozmetikai szerek, kozmetikai krémek és tejek, kozmetikai

készítmények hajra és fejbőrre, kozmetikai készítmények fürdéshez és zuhanyozáshoz, hidratálók

[kozmetikumok], hidratáló készítmények [kozmetikai szerek], kozmetikumok és kozmetikai készítmények,

hajápoló készítmények, hajápoló készítmények, nem gyógyászati célokra, fogkrémek, szájápolási készítmények

 [nem gyógyhatású], hajöblítők [samponok, kondicionálók].

 ( 111 )  236.403
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 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 02525

 ( 220 )  2021.06.24.

 ( 732 )  Opsible Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Irodai és üzleti alkalmazások; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; mobil

alkalmazások; számítógépes alkalmazásszoftverek; egészségmonitorozó szoftverek; mesterséges

intelligencia-szoftverek egészségügyi ellátáshoz; számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez;

számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; számítógépes szoftverek

dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek; számítógépes szoftver programok; szoftverek;

 ügyfélkapcsolat-kezelő [CRM] szoftverek.

 35    Üzleti adminisztrációs szolgáltatások az egészségügy területén; magánszemélyek egészségügyi állapotát

 tartalmazó akták és nyilvántartások karbantartása.

 42    Nem letölthető, online szoftverek biztosítása; számítógépes programok írása orvosi alkalmazásokhoz;

 számítástechnikai szolgáltatások a gyógyszeripar és az egészségügy részére.

 ( 111 )  236.404

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 02527

 ( 220 )  2021.06.24.

 ( 732 )  Stonerose Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  37    Építés; építés, építkezés és bontás; építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet; építési menedzsment; építési

munka felügyelete; építkezések felügyelete [irányítás]; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építési

tanácsadó szolgáltatások; építési tárgyú információk biztosítása; építési területek előkészítése; építkezés;

építkezés, magasépítés; építkezési szaktanácsadás; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;

építőipari szolgáltatások; épületállványzatok, munka- és építőplatformok felállítása; épületek és más szerkezetek

építése; épületek és más szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; épületek kivitelezése;

épületek, építmények, szerkezetek lebontása; helyszínek előkészítése [építés]; ingatlanfejlesztési szolgáltatások

[építés]; közművek építése; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; vízvezeték szerelés, gáz és víz

bevezetése; fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; vakolás [vakolási munkák]; burkolás és csempézés; festés és

lakkozás; üvegezés, üvegek, ablakok, rolók beszerelése, karbantartása és javítása; üveg és üvegelemek

 felszerelése; tetőfedőmunkák; ácsmunkák.

 42    Műszaki tanácsadó szolgáltatások; építészeti tervezés; építészeti tervezési szolgáltatások; építőmérnöki

tervezési szolgáltatások; építészeti szolgáltatások; tanácsadás az építészet és építészeti tervezés területén;

konzultációs szolgáltatások az építészeti tervezés területén; építési tervekkel, projektekkel kapcsolatos,

 számítógéppel segített tervezési szolgáltatások; műszaki felügyelet és ellenőrzés.

 ( 111 )  236.405

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 02528
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 ( 220 )  2021.06.24.

 ( 732 )  GINKO Kertészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Életet viszünk az irodába!

 ( 511 )   19    Falborítások, nem fémből.

 31    Dekorációs moha függő virágkosárba; élő növények és virágok; természetes növényzet díszítéshez;

 virágdekorációk [élő]; virágdekorációk [friss]; virágkompozíciók élővirágból; virágos növények.

 44    Cserepes növények gondozása; épületbelsőkben kialakított virágdekorációk, virágágyak gondozása;

kertészeti eszközök kölcsönzése; kertészeti információnyújtás és tanácsadás; kertészi és kertészeti szolgáltatások;

kertészkedéssel kapcsolatos információk nyújtása; kertgondozás; növényápolási szolgáltatások [kertészeti

szolgáltatások]; növények kölcsönzése; növénytermesztés; növényültetés; növényzettel kapcsolatos információs

 szolgáltatások; tájékoztatás cserepes növények kölcsönzésével kapcsolatban; virágok kölcsönzése.

 ( 111 )  236.406

 ( 151 )  2021.12.02.

 ( 210 )  M 21 02529

 ( 220 )  2021.06.24.

 ( 732 )  Pongrácz Adrienn, Környe (HU)

 Pongrácz Roland, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: bevásárló szatyor, táska, bögrék, korsók, ceruzák, hűtőmágnesek, írószerek, jegyzettömbök,

 jegyzetfüzetek, kulcstartók, mappák, poharak [ivóedények], pólók, sapkák, táskák, kézitáskák, tollak, törölközők.

 41    Jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; pilates oktatás; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés];

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; sport klub szolgáltatások; sportoktatás/edzés; erősítő és

kondicionáló edzés; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; életmód tanácsadás (képzés); képzési vagy oktatási

szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás; online,

nem letölthető videók biztosítása; online nem letölthető képek biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak

biztosítása; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; multimédia publikációk; nem reklámcélú

szövegek publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus publikációk

biztosítása; könyvek publikálása és kiadása; kiadványok megjelentetése; online kiadványok megjelentetése;

elektronikus kiadványok megjelentetése; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; csoportos

szabadidős tevékenységek rendezése; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sport- és szabadidős

tevékenységek; szabadidős szolgáltatások; képzés és oktatás; sportoláshoz kapcsolódó oktatási és képzési

 szolgáltatások; képzés, tanítás és oktatás biztosítása.

  44    Táplálkozási és étrendi tanácsadás; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás.

 ( 111 )  236.407

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 02530

 ( 220 )  2021.06.24.

 ( 732 )  Körmöczi József, Hajós (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészséggel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; képzés és oktatás;

oktatás és tanítás; oktatási szolgáltatások coaching formájában; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; sporttevékenységek oktatása; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; testi egészség

oktatás; testmozgással kapcsolatos oktatás biztosítása; személyiségfejlesztő tréning; tréningek biztosítása;

 coaching [tréning].

 ( 111 )  236.408

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 02533

 ( 220 )  2021.06.24.

 ( 732 )  Lesovics Péter, Egerszalók (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gambino

 ( 511 )  9    Napszemüvegek.

  14    Órák és karórák.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

 szolgáltatások: napszemüvegek, órák és karórák.

 ( 111 )  236.411

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 01294

 ( 220 )  2021.03.25.

 ( 732 )  CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki (PL)

 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )   33    Meggy alapanyagú alkoholtartalmú italok.

 ( 111 )  236.412

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 01295

 ( 220 )  2021.03.25.

 ( 732 )  CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki (PL)

 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )   33    Vodka.
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 ( 111 )  236.413

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 01462

 ( 220 )  2021.04.08.

 ( 732 )  Zhang Yong, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.

  43    Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.

 ( 111 )  236.414

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 01639

 ( 220 )  2021.04.22.

 ( 732 )  Mylan Hungary Kft., Komárom (HU)

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

 ( 541 )  VIARMIN

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti termékek; gyógyszerek; orvosi készítmények; gyógyszerészeti készítmények;

gyógyszerkészítmények cukorbetegség megelőzésére és kezelésére; gyógyszerkészítmények a szív- és érrendszeri

betegségek, a központi idegrendszeri betegségek és rendellenességek, a stroke megelőzésére; diétás ételek és

 anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  236.415

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 01648

 ( 220 )  2021.04.23.

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

 (HU)

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

  

( 546 )

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

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

fűtőkazánokhoz; ágymelegítők; akváriumi szűrőberendezések; akváriumi világítótestek; akvárium melegítők;

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

öntözőberendezések; bányászlámpák; barnító berendezések [szoláriumok]; beltéri állólámpák (1); beltéri
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állólámpák (2); bemutató hűtőpultok; berendezések szennyvíz tisztításához; betétek égetőkemencékhez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elektromos ruhaszárítók; elektromos sous vide sütők; elektromos szójatejkészítő gépek; elektromos tajine;

elektromos takarók, nem gyógyászati használatra; elektromos termoedények; elektromos tortillanyomók;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

járműablakok jégtelenítéséhez; fűtőberendezések járművekhez; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy

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

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

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

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

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

helyiségfűtők; hidromasszázs fürdőberendezések; hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések; hidroponikus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 23. szám, 2021.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3652



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mikrobuborék generátorok fürdőkhöz; mikrohullámú sütők; mikrohullámú sütők ipari célokra; mobil vécék;

mosdókagylók [szaniter berendezések részei]; mosogatók, mosdók; mosókonyhai kazánok; multifunkciós

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szintszabályozó szelepek tartályokhoz; szűrők légkondicionálókhoz; tágulási tartályok központi

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

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

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

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

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

vécé-ülőkék; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; világító berendezések és készülékek; világító

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

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

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

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

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

 ( 111 )  236.416

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 01651

 ( 220 )  2021.04.23.

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

 (HU)

 ( 740 )  Bittera, Kohlrusz és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  "Az épületgépészet az életünk!"

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

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

számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;

adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;

adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; 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; árverési szolgáltatások; átmeneti

üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós

szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói

vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek

kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási

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

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

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

kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása

mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;
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távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások

megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos

szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti

hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások

potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 ( 111 )  236.417

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 01811

 ( 220 )  2021.05.06.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  236.418

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 01814

 ( 220 )  2021.05.06.

 ( 732 )  DFARMA spol. s r.o, Jenisov (CZ)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BirGo

 ( 511 )   32    Sörök, alkoholmentes sörök, ízesített sörök.

 ( 111 )  236.420

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 01815

 ( 220 )  2021.05.06.

 ( 732 )  L'OREAL, Párizs (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VICHY LABORATOIRES. AZ EGÉSZÉG FONTOS. KEZDJE A BŐRÉNÉL

 ( 511 )  3    Kozmetikai készítmények; bőrápolási termékek nem gyógyászati célra.

 ( 111 )  236.421

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 01830

 ( 220 )  2021.05.07.

 ( 732 )  Kecskeméti Szakképzési Centrum, Kecskemét (HU)

  

( 546 )
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 ( 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 workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások, tudományos kutatás, minőségellenőrzési szolgáltatás,

 minőségellenőrzési szolgáltatás vizsgáztatási folyamatok tekintetében.

 ( 111 )  236.422

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 01831

 ( 220 )  2021.05.07.

 ( 732 )  Kecskeméti Szakképzési Centrum, Kecskemét (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 workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások, tudományos kutatás, minőségellenőrzési szolgáltatás,

 minőségellenőrzési szolgáltatás vizsgáztatási folyamatok tekintetében.

 ( 111 )  236.423

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 01832

 ( 220 )  2021.05.07.

 ( 732 )  Kecskeméti Szakképzési Centrum, Kecskemét (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 workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.
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 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások, tudományos kutatás, minőségellenőrzési szolgáltatás,

 minőségellenőrzési szolgáltatás vizsgáztatási folyamatok tekintetében.

 ( 111 )  236.424

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 01833

 ( 220 )  2021.05.07.

 ( 732 )  Kecskeméti Szakképzési Centrum, Kecskemét (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 workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások, tudományos kutatás, minőségellenőrzési szolgáltatás,

 minőségellenőrzési szolgáltatás vizsgáztatási folyamatok tekintetében.

 ( 111 )  236.425

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 01834

 ( 220 )  2021.05.07.

 ( 732 )  Optima Forma Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   17    Tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok: purhab, pisztolyhab, szilikon tömítő, akriltömítő, építési ragasztó.

 ( 111 )  236.426

 ( 151 )  2021.12.02.

 ( 210 )  M 21 01987

 ( 220 )  2021.05.18.

 ( 732 )  GUANDGONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD., Guangdong (CN)

 ( 740 )  SBGK ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Tablet számítógépek; felvett számítógépes programok; elektronikus játékszoftverek; számítógépes perifériák;

letölthető számítógépes programok; smartphone szoftveralkalmazások, letölthető; intelligens órák; okosüvegek;

interaktív érintőképernyős terminálok; humanoid robotok mesterséges intelligenciával; hordható számítógépek;

gesztusfelismerő szoftver; virtuális valóság játékszoftverek; biometrikus szkennerek; faxgépek; navigációs

műszerek; hordható tevékenységkövetők; okostelefonok; tokok okostelefonokhoz; védőfóliák okostelefonokhoz;

borítók okostelefonokhoz; mobiltelefon hevederek; billentyűzetek okostelefonokhoz; vezeték nélküli hangszórók;

hordozható médialejátszók; fülhallgató; oktató készülékek; videokamerák; virtuális valóság fejhallgatók;

biztonsági megfigyelő robotok; kamerák [fényképezés]; önportrék [kézi monopodák]; USB kábelek; chipek

[integrált áramkörök]; érintőképernyők; elemek elektromos; akkumulátortöltők; hordozható tápegységek

(újratölthető elemek); animációs rajzfilmek; levegőelemző készülékek; mérőkészülékek; biochipek; televíziós
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készülékek; vetítők; vezeték nélküli fejhallgatók; joystickok számítógépekkel való használatra, nem

 videojátékokhoz; integrált áramkörök.

 ( 111 )  236.427

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 01989

 ( 220 )  2021.05.18.

 ( 732 )  Rédli Éva, Százhalombatta (HU)

 Szélpál Csaba Béláné, Százhalombatta (HU)

 ( 541 )  FELHŐJÁRÓK MOZDULATSZÍNHÁZ

 ( 511 )   41    Színházi produkciók; előadóművészet szolgáltatásai; élő előadások bemutatása.

 ( 111 )  236.428

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 02008

 ( 220 )  2021.05.19.

 ( 732 )  K9-Immun Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 541 )  K9 INU

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők állatok számára; immunerősítők állatoknak;

állatgyógyászati készítmények daganatos megbetegedések kiegészítő kezelésére; étrend-kiegészítők állatok

számára immunrendszerrel kapcsolatos problémák kezelésére; vitaminkészítmények állatok számára;

 mikroorganizmus kultúrát, gyógygomba kivonatot tartalmazó állatgyógyászati készítmények.

 ( 111 )  236.430

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 02353

 ( 220 )  2021.06.14.

 ( 732 )  Méry Zoltán, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Cukrászati termékekhez zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; csomagolópapír; fóliák és
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tasakok csomagoláshoz; papír csomagoló anyagok kenyér és különböző pékárukhoz; papírzacskók;

csomagolóanyagok papírból vagy műanyagból kenyér, pékáruk, bejglik, toastkenyerek, kalácsok, gluténmentes,

 laktózmentes toastkenyerek, hotdog kiflik, panírmorzsák csomagolására.

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

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

tevékenységek; célzott marketingtevékenységek; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; kenyér-,

 pékáruk-, cukrászati- és különböző lisztek felhasználásával készült termékek online kereskedeleme.

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

 futárszolgáltató szolgáltatási tevékenységek.

 ( 111 )  236.431

 ( 151 )  2021.11.24.

 ( 210 )  M 21 02354

 ( 220 )  2021.06.14.

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

 ( 541 )  DYNAMIX

 ( 511 )  5    Étrendkiegészítő emberek számára.

 ( 111 )  236.433

 ( 151 )  2021.11.29.

 ( 210 )  M 21 01986

 ( 220 )  2021.05.18.

 ( 732 )  Winemaks Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  236.434

 ( 151 )  2021.11.26.

 ( 210 )  M 20 03489

 ( 220 )  2020.11.17.

 ( 732 )  Rational Intellectual Holdings Limited, Onchan, Isle of Man (IM)

 ( 740 )  Braner és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  POKERSTARS

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek és számítógépes programok játékokkal, kártyajátékokkal, ügyességi játékokkal,

pókerrel, pókerjátékokkal, kaszinójátékokkal, szerencsejátékkal vagy fogadással kapcsolatban és ezekhez

kapcsolódó pókerbajnokságok, versenyek, játékshow-k, események; közösségi kapcsolatépítés céljára szolgáló

számítógépes szoftverplatformok játékokkal, kártyajátékokkal, ügyességi játékokkal, pókerrel, pókerjátékokkal,

kaszinójátékokkal, szerencsejátékkal vagy fogadással kapcsolatban és ezekhez kapcsolódó pókerbajnokságok,

versenyek, játékshow-k és események; számítógépes szoftveralkalmazások játékokkal, kártyajátékokkal,

ügyességi játékokkal, pókerrel, pókerjátékokkal, kaszinójátékokkal, szerencsejátékkal vagy fogadással

kapcsolatban és ezekhez kapcsolódó pókerbajnokságok, versenyek, játékshow-k, események; videójátékok;

interaktív videójátékok; letölthető elektronikus játékok; közösségi kapcsolatépítés céljára szolgáló számítógépes

szoftverplatformok, amelyek az interneten, elektronikus levelezésen vagy hordozható, mobil, kézi vagy

tabletkészülékeken keresztül érhetők el; letölthető elektronikus kiadványok játékokkal, kártyajátékokkal,

ügyességi játékokkal, pókerrel, pókerjátékokkal, kaszinójátékokkal, szerencsejátékkal vagy fogadással

kapcsolatban és ezekhez kapcsolódó pókerbajnokságok, versenyek, játékshow-k, események; napszemüvegek;

táskák és tokok, melyek kifejezetten valamely hordozható kommunikációs eszköznek, amely kézi vagy viselhető
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készülék, valamely hordozható számítástechnikai eszköznek, például okostelefon, valamely kézben használható

számítástechnikai eszköznek, például okostelefon vagy táblagép, vagy valamely érintőképernyős panelbe foglalt

általános célú számítógépnek tárolására vagy hordozására lettek kialakítva; mobiltelefon hordozók, tokok

mobiltelefonokhoz; tartók mobiltelefonokhoz; mobiltelefon védők; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz;

chipkártyák; kódolt mágneskártyák; elektronikus adathordozó kártyák; feltöltőkártyák; bankkártyák; hitelkártyák;

betéti kártyák; chipkártyák; tárolt értéket hordozó kártyák; fizetési kártya; előre fizetett (prepaid) kártyák;

mágnesmemóriás és integrált áramkör memóriás kártyák; integrált áramkörös chippel ellátott kártyák; integrált

elektronikus chippel ellátott adathordozók; integrált mikroprocesszoros chippel ellátott adathordozók; előre

fizetett (prepaid) mágneskártyák; kódolt chipkártyák pénzügyi alkalmazásokhoz, hűségprogramokhoz,

jutalmazási programokhoz és a kártyabirtokosok által választható opciókhoz; biztonsági kódolású kártyák;

biztonsági jellemzőkkel kódolt kártyák hitelesítés céljából; hologrammal impregnált kártyák; USB flash

 meghajtók.

 41    Szórakoztatás; televíziós szórakoztató szolgáltatások; televízióműsorok nyújtása; sporttevékenységek,

kulturális tevékenységek, szórakoztató szolgáltatás; kikapcsolódási játékszolgáltatás; játék (mérkőzés)

szolgáltatás; szerencsejáték (és fogadásszervezés); (sport)fogadás; kaszinói szolgáltatások;

kártyajáték-szolgáltatások; pókerjáték-szolgáltatások; ügyességi játékok nyújtása; bármely fent említett

szolgáltatás szervezése, rendezése és bemutatása; bajnokságok, versenyek, játékok, játékshow-k, szórakoztató

rendezvények szervezése, rendezése és bemutatása; bármely fent említett szolgáltatás nyújtása élőben, televízió

útján vagy on-line módon egy számítógépes adatbázisból vagy az interneten keresztül, vagy hordozható, mobil,

kézi vagy táblagép készüléken keresztül; elektronikus játékszolgáltatás nyújtása az internet segítségével;

többjátékosú kártyajátékok, kártyaszobák és ügyességi játékok nyújtása élőben, vagy az internet segítségével,

vagy televízión, vagy hordozható, mobil, kézi vagy táblagép készüléken keresztül; az előbbi szolgáltatások

szervezése, rendezése, bemutatása; szórakoztató szolgáltatások, sporttevékenységek, kulturális tevékenységek,

szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató rendezvények szervezése, vezetése és lebonyolítása; kikapcsolódási

játékszolgáltatás, játék (mérkőzés) szolgáltatás, szerencsejáték (és fogadásszervezés); (sport)fogadás, kaszinói

szolgáltatások, kártyajáték-szolgáltatások; pókerjáték-szolgáltatások, bajnokságok, versenyek, játékok,

játékshow-k és események szervezése, vezetése és lebonyolítása; hírek, oktatási szolgáltatások nyújtása bármely

fent említett szolgáltatással kapcsolatban; információk nyújtása szórakoztató rendezvényekkel és

szolgáltatásokkal, televíziós szórakoztató szolgáltatásokkal, televízióműsorokkal, sporttevékenységekkel,

kulturális tevékenységekkel, szórakoztató szolgáltatásokkal, kikapcsolódási játékokkal kapcsolatban; játék-,

szerencsejáték-, fogadási, kaszinó-, kártya- és pókerjáték szolgáltatásokkal, bajnokságokkal, versenyekkel,

játékokkal, játékshow-val és eseményekkel kapcsolatos információk nyújtása; online elektronikus kiadványok

készítése; vásárlói információk és elektronikus hírlevelek terjesztése az internet és elektronikus levél vagy

 hordozható, mobil, kézi vagy táblagép készülékek útján.

 ( 111 )  236.435

 ( 151 )  2021.11.26.

 ( 210 )  M 20 03822

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Szájhigiénés kiegészítő takarmány kutyák számára.

 ( 111 )  236.436

 ( 151 )  2021.11.26.

 ( 210 )  M 20 03821

 ( 220 )  2020.12.11.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
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  ( 546 )

 ( 511 )  5    Állatgyógyászati készítmények juh,sertés és szarvasmarha számára.

 ( 111 )  236.437

 ( 151 )  2021.11.29.

 ( 210 )  M 21 02274

 ( 220 )  2021.06.09.

 ( 732 )  Terbe Krisztina, Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  Pelyhe Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  236.438

 ( 151 )  2021.11.29.

 ( 210 )  M 21 02277

 ( 220 )  2021.06.09.

 ( 732 )  Takács Dániel, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr

  

( 546 )

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

 ( 111 )  236.439

 ( 151 )  2021.11.29.

 ( 210 )  M 21 02102

 ( 220 )  2021.05.26.

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

 ( 541 )  EDOBAN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  236.440

 ( 151 )  2021.11.29.

 ( 210 )  M 21 02101

 ( 220 )  2021.05.26.

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

 ( 541 )  XAVABAN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  236.441

 ( 151 )  2021.11.29.

 ( 210 )  M 21 02100

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 23. szám, 2021.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3661



 ( 220 )  2021.05.26.

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

 ( 541 )  EXAB

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  236.442

 ( 151 )  2021.11.29.

 ( 210 )  M 21 01760

 ( 220 )  2021.04.30.

 ( 732 )  GSK Consumer Healthcare SARL, Prangins (CH)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények köhögés, megfázás, influenza kezelésére.

 ( 111 )  236.443

 ( 151 )  2021.11.29.

 ( 210 )  M 21 01754

 ( 220 )  2021.04.30.

 ( 732 ) NovelMedix Orvosi Műszerkereskedelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Csővár (HU)

 ( 740 )  Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fogyatékkal élők számára kialakított terápiás eszközök és

segédeszközök; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális

 tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

 37    Építőipari szolgáltatások; orvosi műszerek üzembehelyezése, karbantartása, szervízelése; bányászati

 kitermelés, olaj- és gázfúrás.

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

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

 ( 111 )  236.445

 ( 151 )  2021.11.30.

 ( 210 )  M 20 00502

 ( 220 )  2020.02.17.

 ( 732 )  GRÁNIT Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Eckert Ádám, Budapest

 ( 541 )  Digitális bank valódi előnyökkel

 ( 511 ) 9    Bankkártyák [kódolt vagy mágneses]; számítógépes kommunikációs szoftverek, amelyek lehetővé teszik az

ügyfelek számára a bankszámla-információkhoz való hozzáférést és banki tranzakciók végzését; letölthető

elektronikus pénztárcák [e-pénztárcák]; pénzügyekkel kapcsolatos számítógépes programok; pénzügyi

menedzsment szoftverek; pénzügyi tranzakciók kezelésével kapcsolatos számítógépes szoftverek; számítógépes

 szoftverek pénzügyi modellek kidolgozásához.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; automatizált banki szolgáltatások;

bankautomata szolgáltatások; bankbetétekkel kapcsolatos banki szolgáltatások; banki szolgáltatások; banki

szolgáltatások biztosítása; banki tevékenységekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; banki ügyletekkel

kapcsolatos pénzügyi menedzsment; banki ügyletekkel kapcsolatos számítógépes tájékoztató szolgáltatások;

banki ügyletekkel kapcsolatos kutatási szolgáltatások; bankkártyákkal kapcsolatos szolgáltatások; bankkártyákkal

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; bankszámla információs szolgáltatások; bankszámlákhoz kapcsolódó

szolgáltatások; bankszámlákkal és megtakarításokkal kapcsolatos szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása;

bankügyletekhez kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások; bankügyletekkel kapcsolatos konzultáció; befektetési

banki szaktanácsadás és tanácsadási szolgáltatások; befektetési banki szolgáltatások; betétbe helyezésekkel

kapcsolatos banki szolgáltatások; elektronikus bank szolgáltatások; hitel- és bankkártyával kapcsolatos

szolgáltatások; internetes banki tevékenység; kártyával elérhető banki szolgáltatások; kereskedelmi

bankügyintézés; online banki szolgáltatások; online kereskedelmi banki tevékenységek; pénzügyi szolgáltatások,

bankügyletek; számítógépes világhálózaton keresztül biztosított elektronikus banki szolgáltatások [internetes

 banki szolgáltatások]; számítógépesített bankszolgáltatások.

 ( 111 )  236.446

 ( 151 )  2021.11.30.

 ( 210 )  M 20 02348

 ( 220 )  2020.08.07.

 ( 732 )  Végh Mátyás, Budapest (HU)

 ( 541 )  Dunakanyar Fesztivál

 ( 511 )  41    Előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási

célokra; képzési célú fesztiválok rendezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; rekreációs, szabadidős

fesztiválok szervezése; turizmussal kapcsolatos címjegyzékek kiadása; fesztiválok szervezése kulturális célokra;

oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok

 rendezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  236.447

 ( 151 )  2021.11.30.

 ( 210 )  M 20 03421

 ( 220 )  2020.11.12.

 ( 732 )  CONTINENTAL TRAVEL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Gábor László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CONTINENTAL TRAVEL

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

 ( 111 )  236.448

 ( 151 )  2021.12.02.

 ( 210 )  M 20 01984

 ( 220 )  2020.07.12.

 ( 732 )  Bányai László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Koltai Ildikó, Budapest

 ( 541 )  VezessJol

 ( 511 )   41    Gépjárművezetési szakmai képzés nyújtása jogosítvánnyal rendelkezők számára.

 ( 111 )  236.449

 ( 151 )  2021.11.30.

 ( 210 )  M 20 03427

 ( 220 )  2020.11.12.
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 ( 732 )  Parklife project Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csízy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PARKSITE more than offices

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

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

 és felszerelései építéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó üzembehelyezési és javítási szolgáltatások.

 ( 111 )  236.450

 ( 151 )  2021.11.30.

 ( 210 )  M 21 01569

 ( 220 )  2021.04.19.

 ( 732 )  Hayranfitness Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Sportcikkek és felszerelések, fitnesz gépek.

 35    Sportcikkek és fitness gépekkel történő kereskedelem, webáruházon keresztül történő értékesítés, azon belül

is, ellipszis gépek, szobakerékpár, evezőpadok, kombinált edzőgépek, tárcsasúlyok, pingpong asztal, húzódzkodó,

 tolódzkodó keret, futópad.

 ( 111 )  236.451

 ( 151 )  2021.11.30.

 ( 210 )  M 21 01736

 ( 220 )  2021.04.29.

 ( 732 )  DOORLAND Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Lovász Ügyvéd Iroda, Budapest

 ( 541 )  DOORLAND

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

fémkábelek és fémvezetékek; abalakzárók, nem elektromos; ajtóreteszek fémből (1); ajtóreteszek fémből (2);

ajtóbetétek fémből; ajtókilincsek fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; ablakszárny-rögzítők fémből

(1); ablakszárny-rögzítők fémből (2); ablakszerelvények fémből; ablakvasalások; csavaralátétek, alátétgyűrűk

fémből; fém abalakgörgők; fém csavaranyák; fémcsavarok (1); fémcsavarok (2); fémgyűrűk; fém tolózárak;

gyűrűs (fejű) csavarok; reteszek, tolózárak fémből; rézgyűrűk, szegecsek, fémből; szögek; ütközők fémből; zárak

fémből, nem elektromos; záróreteszek, zárócsapszegek; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz;

 páncélszekrények.

 19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

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

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

  37    Építőipari szolgáltatások; nyílászárók beszerelése; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.

 ( 111 )  236.452

 ( 151 )  2021.11.30.

 ( 210 )  M 21 01737

 ( 220 )  2021.04.29.

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

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

 ( 541 )  TERGIO

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti termékek; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszer; orvosi készítmények;

gyógyszerkészítmények neurológiai rendellenességek kezelésére; gyógyszerkészítmények központi idegrendszeri
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 betegségek és rendellenességek kezelésére; gyógyszerkészítmény sclerosis multiplex kezelésére.

 ( 111 )  236.453

 ( 151 )  2021.11.30.

 ( 210 )  M 21 01738

 ( 220 )  2021.04.29.

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

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BALATON BORRÉGIÓ - PEZSGÉS, BOROK, VITORLÁK ÉS TE SZEMÉLYESEN

 ( 511 )  33    Balaton/Balatoni eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő alkoholos borok; asztali borok;

desszertborok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor;

 habzóbor, pezsgő; természetes habzóborok; vörös habzóborok; pezsgős borok; rozé borok; szőlőbor; vörösbor.

 35    Audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli,

online reklámozási szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés,

reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése

reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; online reklámozás; reklám

és marketing; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyagok és reklámok készítése,

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

reklámanyagok online megjelentetése; reklámlogók tervezése; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes

hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül;

nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési

anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztés; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámozó szórólapok

terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták

 reklámcélú terjesztése; marketingkampányok; merchandising szolgáltatások.

 41    Borkóstolás [oktatási szolgáltatások]; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolási események

oktatási célokra; borkóstolási szolgáltatások (oktatás); borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; brosúrák

kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése;

 elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése.

 ( 111 )  236.454

 ( 151 )  2021.11.30.

 ( 210 )  M 21 01739

 ( 220 )  2021.04.29.

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

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TOKAJI BORRÉGIÓ - DŰLŐK, BOROK, ÖRÖKSÉG ÉS TE SZEMÉLYESEN

 ( 511 )  33    Tokaj/Tokaji eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő alkoholos borok; asztali borok; desszertborok;

édes borok; eredetmegjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő;

 természetes habzóborok; vörös habzóborok; pezsgős borok; rozé borok; szőlőbor; vörösbor.

 35    Audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli,

online reklámozási szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés,

reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése

reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; online reklámozás; reklám

és marketing; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyagok és reklámok készítése,

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

reklámanyagok online megjelentetése; reklámlogók tervezése; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes

hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül;

nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési
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anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztés; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámozó szórólapok

terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták

 reklámcélú terjesztése; marketingkampányok; merchandising szolgáltatások.

 41    Borkóstolás [oktatási szolgáltatások]; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolási események

oktatási célokra; borkóstolási szolgáltatások (oktatás); borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; brosúrák

kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése;

 elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése.

 ( 111 )  236.455

 ( 151 )  2021.11.30.

 ( 210 )  M 21 01740

 ( 220 )  2021.04.29.

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

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FELSŐ-PANNON BORRÉGIÓ - HIT, BOR, KULTÚRA ÉS TE SZEMÉLYESEN

 ( 511 )  33    Pannon eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő alkoholos borok; asztali borok; desszertborok; édes

borok; eredetmegjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő;

 természetes habzóborok; vörös habzóborok; pezsgős borok; rozé borok; szőlőbor; vörösbor.

 35    Audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli,

online reklámozási szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés,

reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése

reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; online reklámozás; reklám

és marketing; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyagok és reklámok készítése,

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

reklámanyagok online megjelentetése; reklámlogók tervezése; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes

hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül;

nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési

anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztés; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámozó szórólapok

terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták

 reklámcélú terjesztése; marketingkampányok; merchandising szolgáltatások.

 41    Borkóstolás [oktatási szolgáltatások]; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolási események

oktatási célokra; borkóstolási szolgáltatások (oktatás); borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; brosúrák

kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás

 megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése.

 ( 111 )  236.456

 ( 151 )  2021.11.30.

 ( 210 )  M 21 01741

 ( 220 )  2021.04.29.

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

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FELSŐ-MAGYARORSZÁG - HEGYEK, BOROK, TÖRTÉNELEM ÉS TE SZEMÉLYESEN

 ( 511 )  33    Felső-Magyarország/Felső-Magyarországi földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő alkoholos borok;

asztali borok; desszertborok; édes borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő;

természetes habzóborok; vörös habzóborok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok;

 rozé borok; szőlőbor; vörösbor.

 35    Audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli,
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online reklámozási szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés,

reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése

reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; online reklámozás; reklám

és marketing; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyagok és reklámok készítése,

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

reklámanyagok online megjelentetése; reklámlogók tervezése; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes

hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül;

nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési

anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztés; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámozó szórólapok

terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták

 reklámcélú terjesztése; marketingkampányok; merchandising szolgáltatások.

 41    Borkóstolás [oktatási szolgáltatások]; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolási események

oktatási célokra; borkóstolási szolgáltatások (oktatás); borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; brosúrák

kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; újságok,

 folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése.

 ( 111 )  236.457

 ( 151 )  2021.11.30.

 ( 210 )  M 21 01743

 ( 220 )  2021.04.29.

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

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DUNA BORRÉGIÓ - ÍZEK, BOROK, PINCEFALVAK ÉS TE SZEMÉLYESEN

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

édes borok; eredetmegjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő;

 természetes habzóborok; vörös habzóborok; pezsgős borok; rozé borok; szőlőbor; vörösbor.

 35    Audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli,

online reklámozási szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés,

reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és

termékminták reklámcélú terjesztése; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra;

nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; online reklámozás; reklám és

marketing; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése;

reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok

és reklámok készítése, kiadása; reklámlogók tervezése; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes

hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül;

nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési

anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztés; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámozó szórólapok

 terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; marketingkampányok; merchandising szolgáltatások.

 41    Borkóstolás [oktatási szolgáltatások]; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolási események

oktatási célokra; borkóstolási szolgáltatások (oktatás); borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; brosúrák

kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás

 megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése.

 ( 111 )  236.458

 ( 151 )  2021.11.30.

 ( 210 )  M 21 01744

 ( 220 )  2021.04.29.
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 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PANNON BORRÉGIÓ - VÖLGYEK, BOROK, NAPFÉNY ÉS TE SZEMÉLYESEN

 ( 511 )  33    Pannon eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő alkoholos borok; asztali borok; desszertborok; édes

borok; eredetmegjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő;

 természetes habzóborok; vörös habzóborok; pezsgős borok; rozé borok; szőlőbor; vörösbor.

 35    Audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli,

online reklámozási szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés,

reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése

reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; online reklámozás; reklám

és marketing; reklámanyag-terjesztés; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok és

-szövegek megjelentetése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online

megjelentetése; reklámlogók tervezése; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online

reklámozást; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; nyomtatott reklámanyagok

terjesztése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése;

reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;

reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok terjesztése;

szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; marketingkampányok;

 merchandising szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése.

 41    Borkóstolás [oktatási szolgáltatások]; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolási események

oktatási célokra; borkóstolási szolgáltatások (oktatás); borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; brosúrák

kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás

 megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése.

 ( 111 )  236.459

 ( 151 )  2021.11.30.

 ( 210 )  M 21 02086

 ( 220 )  2021.05.26.

 ( 732 )  Kónya Balázs, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások;

 villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; épületek kivitelezése; ipari építkezések kivitelezése.

 42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; weblapok tervezése és kivitelezése; kül- és beltéri tervezési,

kivitelezési szolgáltatások; műszaki jelentések, beszámolók készítése; műszaki, mérnöki felmérések; műszaki

 mérnöki tevékenység; műszaki felmérések végzése; műszaki felmérések.

 ( 111 )  236.460

 ( 151 )  2021.11.30.

 ( 210 )  M 21 02259

 ( 220 )  2021.06.08.

 ( 732 )  AA MEDIA Kft., Kerepes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, kereskedelmi tevékenység.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 23. szám, 2021.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3668



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

 ( 111 )  236.461

 ( 151 )  2021.11.30.

 ( 210 )  M 21 02260

 ( 220 )  2021.06.08.

 ( 732 )  Khan Zulkarnain Saer, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  236.462

 ( 151 )  2021.11.30.

 ( 210 )  M 21 02261

 ( 220 )  2021.06.08.

 ( 732 )  Rajczi Norbert, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi szolgáltatások; kockázati tőkével kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi finanszírozás, vállalat

indításához szükséges finanszírozás és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások, továbbá vállalatok felfuttatásához

 szükséges finanszírozás.

 ( 111 )  236.463

 ( 151 )  2021.11.30.

 ( 210 )  M 21 02270

 ( 220 )  2021.06.09.

 ( 732 )  Novomed Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

 berendezések.

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

 ( 111 )  236.466

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 210 )  M 21 01517

 ( 220 )  2021.04.14.

 ( 732 )  Amartan Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rádi Péter, Budapest

  

( 546 )

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

eszenciaolajok; ajakfények, ajakrúzsok; alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; állatsamponok (nem

gyógyszeres állatkozmetikai készítmények); aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aromatikus anyagok

(esszencia olajok); balzsamok nem gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; esszenciális olajok; éterikus
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esszenciák; fitokozmetikai készítmények; fogkrémek, fogpaszta; fürdősók nem gyógyászati használatra; füstölő

készítmények [illatszerek]; gyermekkozmetikai cikkek; gyógynövény kivonatok kozmetikai célokra; hajápoló

folyadékok; hajbalzsamok; hajspray; illatosított fa; illatszer készítmények; illóolajok, mint ételízesítők; ízesítők,

aromák italokhoz [illóolajok]; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények]; kollagénkészítmények

kozmetikai célokra; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek; kozmetikai

szerek állatok számára; leheletfrissítő készítmények személyes higiéniához; lehelet frissítő spray; levegőillatosító

készítmények; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra; naptejek; napvédő, napozó készítmények

[kozmetikumok]; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz és

illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; potpurrik; samponok; szájvizek, nem gyógyászati célra;

 szappan; száraz samponok; testápolási cikkek; virágkivonatok [illatszerek].

 4    Viaszgyertyák; gyertyabelek; gyertyák; illatosított gyertyák.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; állatgyógyászati készítmények; állatok fürdetésére szolgáló

készítmények [rovarirtók]; aranyér elleni készítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; biocidok; borogatások;

étrendkiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású

olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógynövénykivonatok orvosi célokra; gyógyszerek

állatorvosi célokra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyteák; gyógyteák gyógyászati célokra;

immunerősítők; kannabisz gyógyászati célokra; növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra;

 táplálékkiegészítők.

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

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis-

 és nagykereskedelme.

 ( 111 )  236.467

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 210 )  M 21 01516

 ( 220 )  2021.04.14.

 ( 732 )  Amartan Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rádi Péter, Budapest

  

( 546 )

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgálóanyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek; ajakfények; ajakrúzsok; alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; állatsamponok [nem

gyógyszeres állatkozmetikai készítmények]; aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aromatikus anyagok

[esszencia olajok]; balzsamok nem gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; esszenciális olajok; éterikus

esszenciák; fitokozmetikai készítmények; fogkrémek; fogpaszta; fürdősók nem gyógyászati használatra; füstölő;

füstölő készítmények [illatszerek]; gyermekkozmetikai cikkek; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra;

hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hajspray; illatosított fa; illatszer készítmények; illatszer készítmények (2);

illóolajok, mint ételízesítők; ízesítők, aromák italokhoz [illóolajok]; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló

készítmények]; kollagénkészítmények kozmetikai célokra; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai

krémek; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; leheletfrissítő készítmények személyes

higiéniához; lehelet frissítő spray; levegőillatosító készítmények; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati

célokra; naptejek; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok

kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; samponok;

szájvizek, nem gyógyászati célra; szappan (1); szappan (2); száraz samponok; testápolási cikkek; virágkivonatok
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 [illatszerek].

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

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

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); állatgyógyászati készítmények; állatok fürdetésére szolgáló

készítmények [rovarirtók]; aranyér elleni készítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők

állatok számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású olajok;

gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógynövénykivonatok orvosi célokra; gyógyszerek állatorvosi

célokra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyteák; gyógyteák gyógyászati célokra; immunerősítők;

 növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra; táplálékkiegészítők.

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

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis-

 és nagykereskedelme.

 ( 111 )  236.468

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 210 )  M 21 01347

 ( 220 )  2021.03.29.

 ( 732 )  LOTTE Corporation, Seoul (Sincheon-dong) (KR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Gyorséttermek, snack bárok; éttermi szolgáltatások; kávéházi szolgáltatások; pubok; bárok és koktélbárok

szolgáltatásai; turistaházak szolgáltatásai; szállodai szolgáltatás; szállásadási szolgáltatások üdülőkben;

szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; kempingezési lehetőség biztosítása;

közösségi célú helyiségek bérbeadása; napközi otthonok szolgáltatásai idősek részére; bölcsődék, óvodák;

állatpanziók; tárgyalótermek bérbeadása; főzőeszközök bérbeadása; kávéházi szolgáltatások gyermekjátszó

 kávézókban; utcai standok szolgáltatásai.

 ( 111 )  236.469

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 210 )  M 21 01345

 ( 220 )  2021.03.29.

 ( 732 )  Perrigo Pharma International DAC, Dublin 2 (IE)

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

 ( 541 )  IMMUNIREX

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és orvosi készítmények emberi használatra; gyógyszerészeti készítmények meghűlés

megelőzésére; gyógyszerészeti készítmények influenza megelőzésére; gyógyszerészeti készítmények meghűlés

kezelésére; gyógyszerészeti készítmények influenza kezelésére; orrdugulás elleni szerek; oldatok az orrüregek

tisztítására; orrsprayek; készítmények a légzőrendszer fertőzéseinek kezelésére; készítmények az allergia
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kezelésére; készítmények a köhögés kezelésére; köhögéscsillapítók; köhögéscsillapító szirupok; vitaminok és

 táplálék kiegészítők.

 ( 111 )  236.470

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 210 )  M 21 01346

 ( 220 )  2021.03.29.

 ( 732 )  LOTTE Corporation, Seoul (Sincheon-dong) (KR)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  43    Gyorséttermek, snack bárok; éttermi szolgáltatások; kávéházi szolgáltatások; pubok; bárok és koktélbárok

szolgáltatásai; turistaházak szolgáltatásai; szállodai szolgáltatás; szállásadási szolgáltatások üdülőkben;

szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; kempingezési lehetőség biztosítása;

közösségi célú helyiségek bérbeadása; napközi otthonok szolgáltatásai idősek részére; bölcsődék, óvodák;

állatpanziók; tárgyalótermek bérbeadása; főzőeszközök bérbeadása; kávéházi szolgáltatások gyermekjátszó

 kávézókban; utcai standok szolgáltatásai.

 ( 111 )  236.471

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 210 )  M 21 02398

 ( 220 )  2021.06.16.

 ( 732 )  Trimetto Kft., Múcsony (HU)

 ( 740 )  Dr. Czél György, Miskolci Egyetem, Miskolc-Egyetemváros

  ( 546 )

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

 berendezések.

 ( 111 )  236.472

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 210 )  M 21 01862

 ( 220 )  2021.05.10.

 ( 732 )  HSG Consulting Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Kádak; medencék fémből.

 11    Mosogatók; mosdók; mosdótálak; szaniterek, fürdőszobai szerelvények és vízvezeték tartozékok; szaniter és

fürdőszobai áruk; csaptelep; vízcsapok, csapok; kádpanelek; szaniter berendezések; porcelánból készült

szaniteráruk; rozsdamentes acélból készült szaniteráruk; hidroterápiás fürdőkádak; pezsgőfürdős kádak; kádak

ülőfürdőkhöz; levegősugaras kádak; spa kádak; hidromasszázs kádak; gőzfürdők; gyógyfürdők; nem fém

 zuhanyfalak kádakhoz; fürdőszobai csapok; fürdőszobai mosdók.

 20    Bútorok és lakberendezési tárgyak; fürdőszobabútor; műanyag fürdőszobabútorok; elemes fürdőszoba

 bútorok, fürdőszobaszekrények.

 ( 111 )  236.473

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 210 )  M 21 02390

 ( 220 )  2021.06.16.

 ( 732 )  Energiaválasztó Kft., Pécs (HU)
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  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Napelemes rendszerek; napelemek; hordozható napelempanelek villamos energia generálásához; napelemek

villamosenergia-termeléshez; elektromos áram vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek;

elektromos áram tárolására szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram vezetésére szolgáló

berendezések készülékek és kábelek; fényelektromos készülékek elektromosság termeléséhez; háztartási

 napelemek; napelemcellák.

  42    Energetikai vizsgálat; energetikai tanúsítvány készítése.

 ( 111 )  236.474

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 210 )  M 21 02394

 ( 220 )  2021.06.16.

 ( 732 )  Korkut Ziya, Fót (HU)

 Bakir Mehmet Selim, Budapest (HU)

 Ertunc Erdal, Budapest (HU)

 Karabiyik Mehmet, Fót (HU)

 Aslan Bilal, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás; étel- és italellátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  236.475

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 210 )  M 21 02745

 ( 220 )  2021.07.14.

 ( 732 )  Kókay Dániel, Nagybörzsöny (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  236.476

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 210 )  M 21 02395

 ( 220 )  2021.06.16.

 ( 732 )  Veres Tamás, Perbál (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Sportcikkek és felszerelések; vadász és halász felszerelések; horgászzsinórok; horgászvillantók; horgász

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 23. szám, 2021.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3673



 horgok; horgászhevederek.

  41    Horgász versenyek; sport és kulturális tevékenységek; horgászoktatás; horgász felszerelés biztosítása.

 ( 111 )  236.479

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 21 02389

 ( 220 )  2021.06.16.

 ( 732 )  LEMAN-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  TEJMADÁR

 ( 511 )   30    Madártej.

 43    Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; étel és ital

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

szolgáltatások kiállítóhelyek számára; mobil catering szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; bankett

 szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; étel- és italkészítés.

 ( 111 )  236.480

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 21 01690

 ( 220 )  2021.04.26.

 ( 732 )  Erdélyi Ferenc, Győr (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Ruházati cikkek kis- és nagykereskedelme; ruházati kiegészítők kis- és nagykereskedelme; kulcstartók kis-

és nagykereskedelme; táskák kis- és nagykereskedelme; csuklópántok kis- és nagykereskedelme; karkötők,

 karperecek kis- és nagykereskedelme; sporttáskák, tornazsákok kis- és nagykereskedelme.

 41    Szórakoztató célú rendezvények szervezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; szórakoztató és

kulturális rendezvények szervezése; koncertek lebonyolítása (szervezése és lebonyolítása); kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges

rendezvényekre; fesztiválok szervezése; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; szórakoztatási célú

fesztiválok rendezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; rekreációs, szabadidős fesztiválok

 szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  236.481

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 21 02567

 ( 220 )  2021.06.25.

 ( 732 )  dr. Éless Tamás, Budapest (HU)

 Éless Tímea, Tállya (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  levegő

 ( 511 )   33    Borok; habzóborok.

 ( 111 )  236.483

 ( 151 )  2021.12.02.

 ( 210 )  M 21 02386

 ( 220 )  2021.06.15.

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

 ( 740 )  Dr. Benyhe Hajnalka, Budapest
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( 546 )

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

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

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

üzleti tevékenységek területén; kiszervezési szolgáltatások szolgáltatási szerződések mások részére történő

intézése formájában; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti menedzsment; üzleti adminisztrációs

tanácsadás; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; üzleti adminisztrációval kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

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

tájékoztatás; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi információk szolgáltatása; üzleti

adminisztráció; értékesítési adminisztráció; bérszámfejtés; adatfeldolgozási szolgáltatások a bérszámfejtés terén;

bérszámfejtés előkészítése; bérszámfejtés, fizetési jegyzékek elkészítése; könyvelés; könyveléshez kapcsolódó

üzleti tanácsadás; könyveléssel kapcsolatos konzultáció és információnyújtás; számlákkal kapcsolatos

tájékoztatás [könyvelés]; számviteli, könyvelési szolgáltatások; könyveléssel kapcsolatos szaktanácsadói és

tájékoztató szolgáltatások; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; telefonon vagy számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; megrendelések

felvételéhez kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások;

értékesítési promóciós szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés; kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó vállalat az

 ügyfélkapcsolat-kezelés területén.

 ( 111 )  236.484

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 21 02036

 ( 220 )  2021.05.20.

 ( 732 )  Péterszegi János, Budapest (HU)

 ( 740 )  Greskovics 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; étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  236.485

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 21 02037

 ( 220 )  2021.05.20.

 ( 732 )  Péterszegi János, Budapest (HU)

 ( 740 )  Greskovics 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; étkezési olajok és zsírok.
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 ( 111 )  236.486

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 21 02387

 ( 220 )  2021.06.16.

 ( 732 )  POLYMOBIL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Mohács (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Fruzsina, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Elektromos kerékpárok; elektromos rásegítéses kerékpárok [pedelec]; kerékpárok; motoros kerékpárok;

kerekek kerékpárokhoz; első villák kerékpárokhoz; fékek kerékpárokhoz; fékkarok kerékpárokhoz; hajtásláncok

kerékpárokhoz; kormányok [kerékpárok részei]; láncok kerékpárokhoz; nyergek kerékpárokhoz vagy

motorkerékpárokhoz; sebességváltók kerékpárokhoz; ülések kerékpárokhoz; vázak kétkerekű gépjárművekhez;

vázak motorkerékpárokhoz; pedálok motorkerékpárokhoz; egyensúlyozós elektromos rollerek; egyensúlyozós

 egykerekű elektromos rollerek; mopedek; elektromos járművek.

 ( 111 )  236.487

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 21 02570

 ( 220 )  2021.06.25.

 ( 732 )  dr. Éless Tamás, Budapest (HU)

 Éless Tímea, Tállya (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ötödik elem

 ( 511 )   33    Borok; habzóborok.

 ( 111 )  236.488

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 21 02399

 ( 220 )  2021.06.16.

 ( 732 )  Dalia Szandra, Isaszeg (HU)

 ( 541 )  Szimat Suli

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

 ( 111 )  236.489

 ( 151 )  2021.12.02.

 ( 210 )  M 21 01700

 ( 220 )  2021.04.26.

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

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Felső-Magyarország földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő alkoholos borok; asztali borok;

desszertborok; édes borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; természetes

habzóborok; vörös habzóborok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozéborok;

 szőlőbor; vörösbor.

 35    Audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli,
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online reklámozási szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés,

reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése

reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; online reklámozás; reklám

és marketing; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyagok és reklámok készítése,

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

reklámanyagok online megjelentetése; reklámlogók tervezése; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes

hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül;

nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési

anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztés; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok

terjesztése; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; reklámok

 terjesztése interneten keresztül; marketing kampányok; merchandising szolgáltatások.

 41    Borkóstolás [oktatási szolgáltatások]; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolási események

oktatási célokra; borkóstolási szolgáltatások (oktatás); borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; brosúrák

kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése;

 elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése.

 ( 111 )  236.490

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 21 02038

 ( 220 )  2021.05.20.

 ( 732 )  Péterszegi János, Budapest (HU)

 ( 740 )  Greskovics 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; étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  236.492

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 21 02569

 ( 220 )  2021.06.25.

 ( 732 )  dr. Éless Tamás, Budapest (HU)

 Éless Tímea, Tállya (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  tűz

 ( 511 )   33    Borok; habzóborok.

 ( 111 )  236.493

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 21 01872

 ( 220 )  2021.05.10.

 ( 732 )  Takács Csaba, Szada (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Panírbetyárok

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

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; étkezési olajok és zsírok.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 23. szám, 2021.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3677



 ( 111 )  236.494

 ( 151 )  2021.12.02.

 ( 210 )  M 21 02400

 ( 220 )  2021.06.16.

 ( 732 )  Viador Átrium Stúdió Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VIADOR

 ( 511 )  37    Építési projektmenedzsment-szolgáltatások; építés; építésfelügyelet; lakóingatlan-építés; házbővítések

építése; tetők építése; építési menedzsment; válaszfalak építése; építési szolgáltatások; galériák építése;

szellőzőaknák építése; épületrészek építése; házak építése; épületek építése; épületalapok építése; sportpályák

építése; szennyvízrendszerek építése; üzletek építése; konyhák építése; magánlakások építése; ingatlanfejlesztési

szolgáltatások [építés]; lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; helyszínek előkészítése [építés];

építési területek elegyengetése; irodák, irodaházak építése; kereskedelmi ingatlanok építése; építési területek

szintezése; beltéri válaszfalak építése; építési munka felügyelete; építési tárgyú információk; ingatlanépítés

[ingatlanvagyon építése]; épületek építése megrendelésre; házak építése megrendelésre; lakások építése

megrendelésre; egyedi épületek építése; építési tanácsadó szolgáltatások; többszintes autóparkolók építése; építési

munkálatok javítása; nyilvános létesítmények építése; ipari ingatlanok építése; kereskedelmi épületek építése;

többlakásos épületek építése; építészeti alkotások restaurálása; építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet;

építésfelügyelettel kapcsolatos konzultáció; építési állványzatok, munka- és építési platformok bérbeadása; építés,

építkezés és bontás; szálláshelyek belső kialakítása [építés]; általános építési vállalkozói szolgáltatások;

mélyépítési projektek építési felügyelete; építési tárgyú információk biztosítása; építési szolgáltatások; épület

javítás; árnyékolórácsok, zajvédő falak, kerítések építése; vásári standok és üzletek építése; gyártó- és ipari

épületek építése; helyszíni projektirányítás épületek építésével kapcsolatban; épületek építésével kapcsolatos

online információszolgáltatás; épületek építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos

 információszolgáltatás; épületek és más szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 42    Mérnöki projektmenedzsment-szolgáltatások; belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti szolgáltatások;

belsőépítészeti tervezések; üzletek belsőépítészeti kialakítása; kereskedelmi belsőépítészeti tervezés;

belsőépítészeti tervezési szolgáltatások kiskereskedőknek; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás;

belsőépítészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások boltok számára; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások

butikok számára; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; mérnöki kutatás;

mérnöki projekttanulmányok; mérnöki tervezés; mérnöki munkák; mérnöki és számítógépes mérnöki

szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások, munkák; műszaki mérnöki tevékenység; mérnöki megvalósíthatósági

tanulmányok; mérnöki felmérések lebonyolítása; mérnöki tanácsadó szolgáltatások; műszaki, mérnöki

felmérések; technológiai mérnöki elemzés; mérnöki jelentések készítése; mérnöki tervezési szolgáltatások;

mérnöki építési rendszerek tervezése; mérnöki munkák tervezése árvízvédelemhez; mérnöki tervezés és

konzultáció; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; építészeti és mérnöki szolgáltatások; tanácsadási

szolgáltatások mérnöki tervezéssel kapcsolatban; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; mérnöki

kutatás technológiai területeken; mérnöki becslések technológiai területeken; szerkezetelemzéssel kapcsolatos

mérnöki szolgáltatások; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; elektronikus

rendszerek tervezéséhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; ipari mérnöki tevékenységgel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia területén; műszaki projekttervezés a

mérnöki tevékenység területén; műszaki felmérések; építésfelügyeleti szolgáltatások [felmérés]; hibás

szerkezetek felmérése; műszaki felmérések végzése; műszaki felmérések készítése; energetikai vizsgálat;

tanúsítás [minőségellenőrzés]; mások által nyújtott szolgáltatások tesztelése, elemzése és értékelése tanúsítási

célokra; termékek minőségellenőrzése tanúsítási célokra; tesztelési szolgáltatások minőség vagy szabványok

tanúsításához; műszaki projekttanulmányok készítése építési projektekhez; építészeti projekt irányítása; építési

 projektek fejlesztése.
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 ( 111 )  236.495

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 21 02748

 ( 220 )  2021.07.14.

 ( 732 )  Tower-International Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Switch Online Marketing Solutions

 ( 511 )  35    Adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing;

értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketing szoftverkiadás

keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; reklámanyag frissítése;

reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél

szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés;

televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy

 marketing célokra; vállalati kommunikációs szolgáltatások.

 ( 111 )  236.496

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 21 02563

 ( 220 )  2021.06.25.

 ( 732 )  Umenhoffer Dávid, Nagybaracska (HU)

 ( 740 )  dr. Brehlik Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Dzsemek; lekvárok; gyümölcsízek; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; lekvárok [citrusfélékből];

 lekvárok citrusokból; zöldségkrémek; kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek.

 30    Azonnal fogyasztható, instant zabkása; főként gabonaféléket tartalmazó müzlik; gabonafélék meleg

reggelihez; gabonapelyhek; gabonapelyheket és szárított gyümölcsöket tartalmazó ételkeverékek; gyümölcsöket

és rostokat tartalmazó gabonapelyhek; gyümölcsöt tartalmazó gabonapelyhek; kész gabonapelyhek; mézet

tartalmazó gabonapelyhek; mézzel ízesített gabonapelyhek; müzli; müzli desszertek; müzlik; rostokat tartalmazó

gabonapelyhek; zabkásák; búzaalapú müzliszeletek; gabona alapú müzliszeletek; gabonaalapú energiaszeletek;

gabonaszeletek; gabonatermékek szelet formájában; magas protein tartalmú gabonaszeletek; magvak, diófélék és

szárított gyümölcsök keverékét tartalmazó rágcsálnivaló szeletek [édességek]; müzliből készített rágcsálnivalók;

müzliszeletek; lisztből készült tészták; szárított és friss tészták, nudlik, gombócok; tészták és keverékek

tésztákhoz; gluténmentes pékáruk; zöldségkrémek [szószok]; diófélékből készült lisztek; lisztek gluténes

 rizsgombócok készítéséhez; lisztek.
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 ( 111 )  236.497

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 21 02223

 ( 220 )  2021.06.03.

 ( 732 )  Zabos Gergely, Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  dr. Alexa Péter, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; cipők; fejfedők.

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

 ( 111 )  236.498

 ( 151 )  2021.12.02.

 ( 210 )  M 21 02740

 ( 220 )  2021.07.14.

 ( 732 )  Tower International Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálathoz kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; értékesítési bemutatók;

kirakatrendezés; kirakatrendezési szolgáltatások reklámozási célokra; kirakatrendezési szolgáltatások;

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

reklámcélokra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban; célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

közvélemény-kutatás; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt

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

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; reklámanyag

frissítése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs

stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés; televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból;

 ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 ( 111 )  236.499

 ( 151 )  2021.12.02.

 ( 210 )  M 21 02574

 ( 220 )  2021.06.27.

 ( 732 )  FAMIGLIA-NOSTRA Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 )  Felicita Pizzeria

 ( 511 )   41    Vendéglátással kapcsolatos oktatás.

 43    Vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik

számára; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];

 vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; pizzériák.
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 ( 111 )  236.500

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 20 03698

 ( 220 )  2020.12.03.

 ( 732 )  Csorba Anita, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Álomszobagyár

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; marketing szolgáltatások;

médiakapcsolati szolgáltatások; kirakatrendezés; rádiós reklámozás; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek

készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek

publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1);

szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; televíziós

 vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; vállalati kommunikációs szolgáltatások.

 37    Bútorfelújítás, restaurálás; bútorok karbantartása; építés; építési tanácsadó szolgáltatások (1); kőműves

 munkák (2); külső és belső festés.

 38    Internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

 mobiltelefonos kommunikáció; rádióadás; rádiós kommunikáció; televíziós műsorszórás, közvetítés.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; dalírás;

digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések

kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével;

filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra;

fotóriportok készítése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; könyvkiadás; nyereményjátékok

működtetése; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; showműsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; színházi

produkciók; szinkronizálás; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek];

 táboroztatás; televíziós szórakoztatás; videorögzítés.

 ( 111 )  236.501

 ( 151 )  2021.12.02.

 ( 210 )  M 21 02573

 ( 220 )  2021.06.26.

 ( 732 )  P+P Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyírbogát (HU)

 ( 740 )  Dr. Füri Attila Róbert, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Étkezési napraforgómag; napraforgó magvak, feldolgozott; napraforgómag, elkészítve.

 ( 111 )  236.502

 ( 151 )  2021.12.02.
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 ( 210 )  M 21 01338

 ( 220 )  2021.03.29.

 ( 732 )  Dr. Csókay Gergely Soma, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceniné Dr. Lamos Andrea, Budapest

 ( 541 )  ESSENTIAL

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  236.503

 ( 151 )  2021.12.03.

 ( 210 )  M 21 01539

 ( 220 )  2021.04.15.

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

 ( 740 )  Balogh-Bihary-B.Szabó-Jean-Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Finanszírozási szolgáltatások.

 ( 111 )  236.504

 ( 151 )  2021.12.03.

 ( 210 )  M 21 00700

 ( 220 )  2021.02.23.

 ( 732 )  Vidra Gyula, Várpalota (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Gomba, friss.

 ( 111 )  236.505

 ( 151 )  2021.12.03.

 ( 210 )  M 21 01716

 ( 220 )  2021.04.27.

 ( 732 )  Molnár Antal Tamás, Kisújszállás (HU)

 ( 740 )  Dr. Auner Tamás, Karcag

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 111 )  236.506

 ( 151 )  2021.12.03.

 ( 210 )  M 21 01720

 ( 220 )  2021.04.27.

 ( 732 )  Varga Zsolt, Szeged (HU)
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 ( 541 )  Fűszervilág

 ( 511 )  30    Fűszerek sütéshez; fűszerekből készült keverékek; ízesítő anyagok és fűszerek; por állagú fűszerek; szárított

fűszerek; étkezési fűszerek; ételízesítők (fűszerek); édes savanyúság [fűszerek]; curry fűszerek; fűszerek;

 fűszerek, ízesítők; fűszerek marináláshoz; fűszerek por alakban; főzéshez használható füvek/fűszerek.

 ( 111 )  236.507

 ( 151 )  2021.12.03.

 ( 210 )  M 21 01362

 ( 220 )  2021.03.30.

 ( 732 )  Scudy Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

 ( 541 )  SCUDY

 ( 511 ) 9    Elemek; elektromos elemek, akkumulátorok; elektromos akkumulátorok, elemek elektromos járművek

meghajtásához; elemek hallókészülékekhez; elemek, telepek világításhoz; elemek vetítőkhöz; elemek

zseblámpákhoz; galván cellák és -elemek; hordozható tápegységek [újrafeltölthető elemek]; szárazcellás elemek,

 akkumulátorok; tápegységek [elemek, akkumulátorok]; újratölthető elemek.

 17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

 tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas csövek és tömlők, nem fémből.

  20    Bútorok, tükrök, keretek.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

 ( 111 )  236.508

 ( 151 )  2021.12.03.

 ( 210 )  M 21 01538

 ( 220 )  2021.04.15.

 ( 732 )  Magyar Vasúti Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Papp Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Válts vasútra !

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  236.509

 ( 151 )  2021.12.03.

 ( 210 )  M 21 01710

 ( 220 )  2021.04.27.

 ( 732 )  Novák Balázs, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Kerékpárvázak; kérékpár alkatrészek; vázak motorkerékpárokhoz; kormányok [kerékpárok részei];

kormánymarkolatok kerékpárokhoz; hajtásláncok [kerékpárok részei]; hajtásláncok kerékpárokhoz; kerekek

 kerékpárokhoz.

 ( 111 )  236.510

 ( 151 )  2021.12.03.
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 ( 210 )  M 21 00041

 ( 220 )  2021.01.07.

 ( 732 )  Magyar Kajak-Kenu Szövetség, Budapest (HU)

 ( 541 )  Balaton Átevezés

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

 ( 111 )  236.512

 ( 151 )  2021.12.03.

 ( 210 )  M 21 01364

 ( 220 )  2021.03.30.

 ( 732 )  Laubringen International trade s.r.o, Nitra (SK)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Táncoló - Az ízek csárdása

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; állati velő táplálkozási célra; angolszalonna; baromfi, nem élő;

halak; halfilé; húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított; készítmények húsleveshez;

 kocsonyák; levesek; kolbász; májpástétom; sonka; vadhús; szalámi; csontleves, húsleves; szalonna.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; reklámterjesztés; árubemutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; termékminták, áruminták terjesztése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; rádiós reklámozás;

közönségszolgálati szolgáltatások; televíziós reklámozás; piaci tanulmányok; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

reklámszövegek írása; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; reklámfilmek készítése; marketing

szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; Pay Per Click (PPC) hirdetés; húsokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti

 adminisztráció; irodai tevékenységek szolgáltatásai.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; szállítás; fuvarozás szekérrel, talicskával; áruszállítás.

 ( 111 )  236.513

 ( 151 )  2021.12.03.

 ( 210 )  M 21 01541

 ( 220 )  2021.04.15.

 ( 732 )  RAMIRIS EUROPE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kapás Lilla, Budapest

  

( 546 )

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

 számítógépek és számítógépes perifériák.

  20    Bútorok, tükrök, keretek.

 ( 111 )  236.514

 ( 151 )  2021.12.03.

 ( 210 )  M 21 00091

 ( 220 )  2021.01.13.

 ( 732 )  MASTER GOOD Kft., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 554 )
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 ( 511 )   29    Baromfihús.

 ( 111 )  236.515

 ( 151 )  2021.12.03.

 ( 210 )  M 21 01363

 ( 220 )  2021.03.30.

 ( 732 )  Laubringen International trade s.r.o, Nitra (SK)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Táncoló

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; állati velő táplálkozási célra; angolszalonna; baromfi, nem élő;

halak; halfilé; húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított; készítmények húsleveshez;

 kocsonyák; levesek; kolbász; májpástétom; sonka; vadhús; szalámi; csontleves, húsleves; szalonna.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; reklámterjesztés; árubemutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; termékminták, áruminták terjesztése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; rádiós reklámozás;

közönségszolgálati szolgáltatások; televíziós reklámozás; piaci tanulmányok; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

reklámszövegek írása; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; reklámfilmek készítése; marketing

szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; Pay Per Click (PPC) hirdetés; húsokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti

 adminisztráció; irodai tevékenységek szolgáltatásai.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; szállítás; fuvarozás szekérrel, talicskával; áruszállítás.

 ( 111 )  236.604

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02424

 ( 220 )  2021.06.18.

 ( 732 )  Molnár Dóra, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TornaDóra

 ( 511 )  41    Egészségklubok és tornatermek szolgáltatásai; szórakoztatás tornabemutatók formájában; tornaoktatás;

tornabemutatók szervezése; tornák szervezése; tornarendezvények szervezése; tornatanítás; tornatanítás nyújtása;

tornatermek működtetése; tornatermek rendelkezésre bocsátása; tornatermi létesítmények biztosítása; tornával

 kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; tornaórák tartása.

 ( 111 )  236.608

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02596

 ( 220 )  2021.06.29.

 ( 732 )  BBV Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási és tanítási szolgáltatások; elemi oktatási szolgáltatások; középiskolai oktatási szolgáltatások;

tanfolyamok, képzések szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kiállítások megszervezése oktatási

célokra; konferenciák szervezése és lebonyolítása; előadások szervezése; sportrendezvények szervezése és

lebonyolítása; táboroztatás; elektronikus kiadványszerkesztés; könyvkiadás; filmgyártás; felnőttoktatás;

 mentorálás; tanárok képzése.

 ( 111 )  236.609

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02597

 ( 220 )  2021.06.29.

 ( 732 )  Búzakovász Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Keszthelyi Oszkár, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Pékáruk; bagettek; briós; bucik, zsemlék; élesztős zsemlék; elősütött kenyér; fekete rozskenyér

[pumpernickel]; félkész kenyér; friss kenyerek; fűszerekkel ízesített kenyér; gyümölccsel töltött kenyerek,

pékáru; gyümölcskenyerek; hagymás vagy sajtos kekszek; kekszek [édes vagy sós]; kenyerek és zsemlék;

lekvárral töltött briósok; magvas kenyér; malátás kenyér; mazsolás kenyér; morzsa; pogácsák; pogácsák, fánkok;

szendvicstekercsek [kenyér]; szódás kenyér; teljes kiőrlésű kenyerek; töltött kenyerek; töltött tekercsek;

zabkekszek emberi fogyasztásra; zabos sütemények emberi fogyasztásra; zsemlefélék; zsemlék; zsemlék

étkezéshez; zsemlék [kenyérfélék]; zsemlék, zsömlék; zsemlemorzsa; áfonyás piték; almatorták; apró vajas

kekszek; aprósütemények; aprósütemények, kekszek; briósok; brownie (csokoládés sütemények); csokoládés

kekszek; csokoládés sütemények; csokoládéval bevont sütemények, torták; cukrászsütemények; epres

sütemények; fagyasztott sütemények; fagyasztott tésztalapok; fánkok; friss péksütemények; gyömbéres

aprósütemény; gyömbérkenyér, mézeskalács; gyümölccsel ízesített kekszek, aprósütemények; gyümölcskenyér

szeletek; gyümölcskenyerek, gyümölcsös sütemények; gyümölcsös sütemények; gyümölcsöt tartalmazó

sütemények; mákos péksütemények; mandulás sütemények; muffin; omlós kekszek; plumcake [piskóta];

quiche-ek; reggeli sütemények; sós sütemények; sütemények; tölthető süteménykosárkák; töltött sós

 péksütemények; ananászfánkok; baozi [töltött gőzölt tészta]; melegszendvicsek; perecek.

 ( 111 )  236.610

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02600

 ( 220 )  2021.06.29.

 ( 732 )  ADVENTOR Hotel Kft., Bük (HU)

 ( 740 )  Dr. Rózsa Dániel, Budapest

 ( 541 )  Sirius Hotel

 ( 511 )  35    Szállodai üzletvezetés; szállodák adminisztrálásával és üzletvezetésével kapcsolatos szaktanácsadói

szolgáltatások; szállodák által nyújtott titkársági szolgáltatások; szállodák üzletvezetése; szállodákkal kapcsolatos

hirdetési szolgáltatások; szállodakomplexumok üzleti menedzsmentje; szállodavezetési szolgáltatások; digitális

reklámszolgáltatások; hirdetés és reklámozás; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,

reklámcédulák és minták] terjesztése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások
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televíziós, rádiós, postai úton; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; interneten használható

reklámok összeállítása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi- és

lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése

reklámcélokra; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; reklámanyagok online terjesztése;

reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák,

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

reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámozási,

promóciós és PR szolgáltatások; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek megjelentetése; szabadtéri

reklámozás, hirdetés; utazások promóciója [reklámozása]; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;

 marketing-szolgáltatások az utazás területén; üzletvezetési konzultáció üzleti utazás terén.

 41    Szállodai takarítással kapcsolatos képzési szolgáltatások; szállodák által biztosított szórakoztatási

szolgáltatások; szórakoztató létesítmények biztosítása szállodákban; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások];

borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból;

ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez; csoportos szabadidős tevékenységek

rendezése; díjátadók vendégül látása [szervezés]; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális

célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; gálák, díszünnepélyek rendezése; karaoke szolgáltatások

nyújtása; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közösségi kulturális rendezvények szervezése;

közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

bemutatók szervezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális

célú ünnepségek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú

kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális szolgáltatások;

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

rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sport és fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és

kulturális tevékenységek; szabadidős létesítmények biztosítása; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése;

 szabadidős szolgáltatások.

 43    Foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez;

helyfoglalás szállodákban; konzultációs szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online

információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;

szállásfoglalás szállodákba; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai catering szolgáltatások; szállodai

elhelyezés értékelése; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése;

szállodai éttermi szolgáltatások; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási

szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai

szálláshelyek megszervezése; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók

számára; szállodai szolgáltatás; szállodai szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szállodák,

szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal

kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információk;

szállodakomplexumok; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; esküvői fogadások

rendezése [étel és ital]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; bár- és éttermi szolgáltatások; alkoholos

italok felszolgálása; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); étel- és italkészítés; étel- és italkészítési

szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok

szolgáltatása vendégek számára; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások,

beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; fagylaltozók, fagylaltozói

 szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások.

 44    Bőrápolási szolgáltatások; fodrász szolgáltatás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; jakuzzi,

pezsgőfürdő szolgáltatások; körömápolási szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; közfürdő

szolgáltatások; manikűr és pedikűr szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; masszázs

szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; szaunák üzemeltetése; aromaterápiás

 szolgáltatások.
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 ( 111 )  236.649

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02622

 ( 220 )  2021.07.01.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MR. MUSCLE LEFOLYÓCSŐ VÉDŐ TECHNOLÓGIA

 ( 511 )  3    Általános célú lefolyódugulás-elhárítók.

 ( 111 )  236.650

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02634

 ( 220 )  2021.07.02.

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

 ( 740 )  Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 testre; szőrtelenítő krémek; szőrtelenítő viaszok; szőrtelenítők.

 ( 111 )  236.651

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02626

 ( 220 )  2021.07.01.

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

 Locskai László, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 111 )  236.654

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02451

 ( 220 )  2021.06.21.

 ( 732 )  Feil Liza, Paks (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; inhaláló készülékek.
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 ( 111 )  236.655

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02450

 ( 220 )  2021.06.21.

 ( 732 )  Fémalk Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Alumínium öntvény.

 ( 111 )  236.656

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02448

 ( 220 )  2021.06.21.

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

 ( 740 )  Dr. Karsay Ferenc, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

információszolgáltatás; szállítással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; szállítással kapcsolatos információs,

tanácsadási és foglalási szolgáltatások; szállítmányozási ügynökség; szállítmányozási ügynökségre vonatkozó

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

 ( 111 )  236.676

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02425

 ( 220 )  2021.06.18.

 ( 732 )  Molnár Dóra, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségklubok és tornatermek szolgáltatásai; szórakoztatás tornabemutatók formájában; tornaoktatás;

tornabemutatók szervezése; tornák szervezése; tornarendezvények szervezése; tornatanítás; tornatanítás nyújtása;

tornatermek működtetése; tornatermek rendelkezésre bocsátása; tornatermi létesítmények biztosítása; tornával

 kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; tornaórák tartása.

A rovat 134 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 20 03156

 ( 220 ) 2020.10.21.

 ( 731 )  Lasetzky Frigyes, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Ideiglenes szállások, üdülési szállásadás biztosítása, szállásfoglalás.

 ( 210 ) M 21 00021

 ( 220 ) 2021.01.05.

 ( 731 )  András Adél, Budapest (HU)

 ( 541 ) Aledi

 ( 511 )  28    Babák; babák, mint játékok; európai stílusú babák; hagyományos öltözetű babák; játék baba öltöztető

kellékek; játékkészletek babákhoz; kabala babák; ruhák európai babákhoz; ruhakiegészítők babákhoz; babaruhák.

 ( 210 ) M 21 02169

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Steiner Gábor, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Műszaki termékek kis és nagykereskedelmi szolgáltatása és internetes forgalmazása.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom törlése

 ( 111 ) 214.241

 ( 732 ) Rácz Zsoltné, Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  114.810

 ( 732 )  MTD PRODUCTS INC., Valley City, Ohio (US)

 ( 111 )  115.147

 ( 732 )  HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, Winston-Salem, North Carolina 27105 (US)

 ( 111 )  115.286

 ( 732 )  S.C. Johnson & Son Inc. (Wisconsin állam törvényei szerint létesült vállalat), Racine, Wisconsin (US)

 ( 111 )  123.235

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  123.323

 ( 732 )  Dr. Johannes Heidenhain GmbH., Traunreut (DE)

 ( 111 )  123.324

 ( 732 )  Dr. Johannes Heidenhain GmbH., Traunreut (DE)

 ( 111 )  123.365

 ( 732 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 111 )  123.366

 ( 732 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 111 )  132.700

 ( 732 )  HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  134.384

 ( 732 )  INFORIENT Építési, Kivitelező, Tervező, Szervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  134.967

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  134.969

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  135.171

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  135.219

 ( 732 )  KIA CORPORATION, Seoul (KR)

 ( 111 )  135.301

 ( 732 )  Antec International Ltd. , Sudbury (GB)

 ( 111 )  135.348

 ( 732 )  Bracco Suisse S.A., Manno (CH)

 ( 111 )  135.497
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 ( 732 )  EUROMASTER SERVICES ET MANAGEMENT, CLERMONT-FERRAND, France (FR)

 ( 111 )  135.738

 ( 732 )  Jockey International Inc., Kenosha, Wisconsin (US)

 ( 111 )  135.833

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  136.218

 ( 732 )  Politur Vegyipari Szövetkezet, Budapest (HU)

 ( 111 )  136.219

 ( 732 )  Politur Vegyipari Szövetkezet, Budapest (HU)

 ( 111 )  136.221

 ( 732 )  Politur Vegyipari Szövetkezet, Budapest (HU)

 ( 111 )  137.172

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  137.195

 ( 732 )  KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.), Tokyo (JP)

 ( 111 )  138.980

 ( 732 )  CARBOROBOT Innovációs Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  139.327

 ( 732 )  Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)

 ( 111 )  169.949

 ( 732 )  Magyar Ágnes, Zebegény (HU)

 Magyar István, Zebegény (HU)

 ( 111 )  170.702

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  170.705

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  172.110

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

 ( 111 )  172.220

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  172.300

 ( 732 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 111 )  172.406

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  173.239
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 ( 732 )  CONSULTORG Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  173.449

 ( 732 )  Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)

 ( 111 )  173.568

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

 ( 111 )  173.569

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

 ( 111 )  174.661

 ( 732 )  Motorola Trademark Holdings, LLC, Chicago, IL, 60654 (US)

 ( 111 )  174.711

 ( 732 )  Hotel-Carbona Gyógyszálloda Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Hévíz (HU)

 ( 111 )  174.951

 ( 732 )  ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA, LLC (California limited liability company), Cary (US)

 ( 111 )  175.263

 ( 732 )  Radio Plus Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  175.422

 ( 732 )  Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York (US)

 ( 111 )  175.812

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  175.836

 ( 732 )  PATRICIUS Borház Borászati és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Bodrogkisfalud (HU)

 ( 111 )  175.894

 ( 732 )  Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, 51103 Köln (DE)

 ( 111 )  175.930

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  176.395

 ( 732 )  RAGTIME Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 111 )  176.516

 ( 732 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.517

 ( 732 )  Humánia HRS Group Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.749

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.751

 ( 732 )  KIA CORPORATION, Seoul (KR)
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 ( 111 )  176.757

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.760

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.843

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

 ( 111 )  176.965

 ( 732 )  KABUSHIKIKAISHA BARUDAN, Ichinomiya-shi, Aichi-ken (JP)

 ( 111 )  177.081

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

 ( 111 )  177.154

 ( 732 )  NAGY AUTÓBONTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Siófok (HU)

 ( 111 )  177.188

 ( 732 )  HUMANsoft Adatátvitel és Hálózattechnikai Kft. 1/2, Budapest (HU)

 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1/2, Budapest (HU)

 ( 111 )  177.301

 ( 732 )  IDŐTÁR Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 111 )  179.287

 ( 732 )  KEROX Ipari és Kereskedelmi Kft., Diósd (HU)

 ( 111 )  205.402

 ( 732 )  Baráth Kornél, Kőszeg (HU)

 ( 111 )  206.005

 ( 732 )  Smart Testing Instruments Ltd., Bribhton Villas (GB)

 ( 111 )  206.072

 ( 732 )  "PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft., Veszprém (HU)

 ( 111 )  206.267

 ( 732 )  Kassay-Kézi Gábor István, Csömör (HU)

 ( 111 )  206.402

 ( 732 )  Agave Könyvek Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.409

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  206.410

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  206.469

 ( 732 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)
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 ( 111 )  206.478

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  206.479

 ( 732 )  ULTRA MARKETING Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.560

 ( 732 )  Parma Produkt Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.614

 ( 732 )  FOODBOX Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.664

 ( 732 )  Parma Produkt Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.697

 ( 732 )  Grozdics Gabriella, Pécs (HU)

 ( 111 )  206.698

 ( 732 )  Mudrák Béla Tamás, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.699

 ( 732 )  Mondat Nyomdaipari és Szolgáltató Kft., Vác (HU)

 ( 111 )  206.732

 ( 732 )  Pallér Csarnok Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.779

 ( 732 )  Compagnie Gervais Danone S.A., Paris (FR)

 ( 111 )  206.789

 ( 732 )  Impala Bútorkereskedő Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.791

 ( 732 )  Impala Bútorkereskedő Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.925

 ( 732 )  dr. Gergye Miklós ev., Gyenesdiás (HU)

 ( 111 )  207.041

 ( 732 )  AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., ARNHEM (NL)

 ( 111 )  207.047

 ( 732 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 111 )  207.048

 ( 732 )  Zolux, S.A.S., Saintes (FR)

 ( 111 )  207.167

 ( 732 )  Natural Dental Kft., Szigetszentmiklós (HU)
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 ( 111 )  207.169

 ( 732 )  HM Zrínyi Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.256

 ( 732 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.270

 ( 732 )  Simonka György, Pusztaottlaka (HU)

 ( 111 )  207.289

 ( 732 )  "SCHOCO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 111 )  207.290

 ( 732 )  "SCHOCO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 111 )  207.291

 ( 732 )  "SCHOCO BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 111 )  207.292

 ( 732 )  "SCHOCO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 111 )  207.298

 ( 732 )  Real Nature Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.338

 ( 732 )  SCHOCO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 111 )  207.349

 ( 732 )  Dell Inc., Round Rock, Texas (US)

 ( 111 )  207.360

 ( 732 )  "TOM" TRANS Szállítmányozó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Komló (HU)

 ( 111 )  207.409

 ( 732 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 111 )  207.574

 ( 732 )  Wang Sishan, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.789

 ( 732 )  Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.794

 ( 732 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.795

 ( 732 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.818

 ( 732 )  Advanced Network Technologies Műszaki, Szolgáltató, Termelési és Fejlesztési Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.854
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 ( 732 )  AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.857

 ( 732 )  Ferencvárosi Torna Club, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.858

 ( 732 )  AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.888

 ( 732 )  Bábel Sajt Kft., Kacsóta (HU)

 ( 111 )  208.118

 ( 732 )  Szentkirályi Magyarország Kereskedelmi és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.131

 ( 732 )  BIOENERGETIC Kiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.146

 ( 732 )  Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)

 ( 111 )  208.155

 ( 732 )  Invitech ICT Services Kft., Budaörs (HU)

 ( 111 )  208.163

 ( 732 )  DUNA AUTÓ Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.183

 ( 732 )  PHARMA VIM KFT, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.186

 ( 732 )  Uniriv Ipari és Kereskedelmi Kft., Csepreg (HU)

 ( 111 )  208.187

 ( 732 )  Unigalv Fémtömegcikk Felületkezelő Kft., Csepreg (HU)

 ( 111 )  208.302

 ( 732 )  Barabás Béla András, Göd (HU)

 ( 111 )  208.315

 ( 732 )  Dr. Kiss Róbert Richárd, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.367

 ( 732 )  VENTAS COFFEE HUNGARY Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  208.388

 ( 732 )  PHARMA VIM KFT, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.468

 ( 732 )  Magyar Védjegy Egyesület, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.583

 ( 732 )  Tisza-Coop Zrt., Szolnok (HU)
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 ( 111 )  208.681

 ( 732 )  CORPORACIÓN HABANOS, S.A., Guanabacoa, La Habana (CU)

 ( 111 )  208.684

 ( 732 )  DUAL GLASS Kft., Sülysáp (HU)

 ( 111 )  208.789

 ( 732 )  CORPORACIÓN HABANOS, S.A., Guanabacoa, La Habana (CU)

 ( 111 )  209.168

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  209.528

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.021

 ( 732 )  CP Contact Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.023

 ( 732 )  CP Contact Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.484

 ( 732 )  Grozdics Gabriella, Pécs (HU)

 ( 111 )  211.485

 ( 732 )  Grozdics Gabriella, Pécs (HU)

 ( 111 )  211.585

 ( 732 )  Grozdics Gabriella, Pécs (HU)

A rovat 130 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  133.724

 ( 732 )  Wella International Operations Switzerland Sárl, Petit-Lancy (CH)

 ( 111 )  148.185

 ( 732 )  LANXESS Deutschland GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  158.258

 ( 732 )  Yahoo IP Holdings LLC, Dulles, Delaware (US)

 ( 111 )  172.309

 ( 732 )  Wella International Operations Switzerland Sárl, Petit-Lancy (CH)

 ( 111 )  173.685

 ( 732 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  175.836

 ( 732 )  PATRICIUS Borház Borászati és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Bodrogkisfalud (HU)

 ( 111 )  176.412

 ( 732 )  Yahoo Assets LLC, Dulles, Delaware (US)

 ( 111 )  177.689

 ( 732 )  Prisma Media, Gennevilliers (FR)

 ( 111 )  179.964

 ( 732 )  INEOS COMPOSITES IP, LLC, Dublin, OH (US)

 ( 111 )  192.455

 ( 732 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.778

 ( 732 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.793

 ( 732 )  Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.660

 ( 732 )  Hegedűs Margaréta 1/2, Szolnok (HU)

 Hegedűs Olivér Viktor 1/2, Szolnok (HU)

 ( 111 )  204.469

 ( 732 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.324

 ( 732 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.571
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 ( 732 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.674

 ( 732 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.021

 ( 732 )  CP Contact Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.023

 ( 732 )  CP Contact Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  213.135

 ( 732 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  213.298

 ( 732 )  Gold Pearl Kft., Nyárád (HU)

 ( 111 )  213.309

 ( 732 )  Gold Pearl Kft., Nyárád (HU)

 ( 111 )  213.735

 ( 732 )  Gold Pearl Kft., Nyárád (HU)

 ( 111 )  214.531

 ( 732 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  215.253

 ( 732 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  217.854

 ( 732 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  217.855

 ( 732 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  217.935

 ( 732 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  218.054

 ( 732 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  218.505

 ( 732 )  Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  223.010

 ( 732 )  Kazincbarcikai Romajó Egyesület 1/2, Sajóivánka (HU)

 Zsíros László 1/2, Sajószentpéter (HU)

 ( 111 )  224.455

 ( 732 )  Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)

 ( 111 )  226.097
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 ( 732 )  TAURIS, a.s., Rimavská Sobota (SK)

 ( 111 )  227.227

 ( 732 )  Pataki Gáspár Márton 1/3, Újszentiván (HU)

 Pataki Lujza Bella 1/3, Újszentiván (HU)

 Szűcs Eszter Anita 1/3, Újszentiván (HU)

 ( 111 )  228.165

 ( 732 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  228.915

 ( 732 )  GAL SynergyTech Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  230.281

 ( 732 )  Iron & Smith Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)

 ( 111 )  231.000

 ( 732 )  Glanbia Performance Nutrition Limited, Kilkenny (IE)

 ( 111 )  232.651

 ( 732 )  Gold Pearl Kft., Nyárád (HU)

A rovat 39 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  133.520

 ( 732 )  SZILASFOOD Élelmiszeripari, Kereskedelmi Kft., Kistarcsa (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  134.967

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  134.969

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  136.218

 ( 732 )  Politur Vegyipari Szövetkezet, Budapest (HU)

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

 ( 111 )  136.221

 ( 732 )  Politur Vegyipari Szövetkezet, Budapest (HU)

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

 ( 111 )  206.072

 ( 732 )  "PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szigeti, Raszler & Kulisity Ügyvédi Iroda, Veszprém
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 ( 111 )  206.409

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Perecz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  206.410

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Perecz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  206.478

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Perecz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  217.200

 ( 732 )  S.C. Betty Ice S.R.L., Suceava (RO)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  217.793

 ( 732 )  S.C. Betty Ice S.R.L., Suceava (RO)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  217.794

 ( 732 )  S.C. Betty Ice S.R.L., Suceava (RO)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  217.795

 ( 732 )  S.C. Betty Ice S.R.L., Suceava (RO)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  217.796

 ( 732 )  S.C. Betty Ice S.R.L., Suceava (RO)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  218.136

 ( 732 )  S.C. Betty Ice S.R.L., Suceava (RO)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  218.195

 ( 732 )  S.C. Betty Ice S.R.L., Suceava (RO)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  218.197

 ( 732 )  S.C. Betty Ice S.R.L., Suceava (RO)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  218.199

 ( 732 )  S.C. Betty Ice S.R.L., Suceava (RO)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  218.200

 ( 732 )  S.C. Betty Ice S.R.L., Suceava (RO)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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A rovat 19 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  133.520

 ( 732 )  SZILASFOOD Élelmiszeripari, Kereskedelmi Kft., Kistarcsa (HU)

 ( 111 )  134.967

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  134.969

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  206.072

 ( 732 )  "PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft., Veszprém (HU)

 ( 111 )  206.409

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  206.410

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  206.478

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

A rovat 7 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  117.465

 ( 732 )  Maxell, Ltd., Otokuni-Gun, Kyoto (JP)

 ( 111 )  169.880

 ( 732 )  FALKE KGaA, Schmallenberg (DE)

 ( 111 )  169.949

 ( 732 )  Magyar Ágnes, Zebegény (HU)

 Magyar István, Zebegény (HU)

 ( 111 )  174.757

 ( 732 )  AISIN CORPORATION, Kariya-shi, Aichi-ken (JP)

 ( 111 )  175.263

 ( 732 )  Radio Plus Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  175.422

 ( 732 )  Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York (US)

 ( 111 )  176.517
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 ( 732 )  Humánia HRS Group Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.965

 ( 732 )  KABUSHIKIKAISHA BARUDAN, Ichinomiya-shi, Aichi-ken (JP)

 ( 111 )  186.887

 ( 732 )  Maxell, Ltd., Otokumi-Gun, Kyoto (JP)

 ( 111 )  194.473

 ( 732 )  Hold Rádiós és Televíziós Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.072

 ( 732 )  "PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft., Veszprém (HU)

 ( 111 )  206.512

 ( 732 )  Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.699

 ( 732 )  Mondat Nyomdaipari és Szolgáltató Kft., Vác (HU)

 ( 111 )  206.732

 ( 732 )  Pallér Csarnok Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.360

 ( 732 )  "TOM" TRANS Szállítmányozó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Komló (HU)

 ( 111 )  207.789

 ( 732 )  Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.131

 ( 732 )  BIOENERGETIC Kiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.189

 ( 732 )  dr. Kozeschnik Bálint, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.324

 ( 732 )  OREX-INGATLAN Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.681

 ( 732 )  CORPORACIÓN HABANOS, S.A., Guanabacoa, La Habana (CU)

 ( 111 )  208.684

 ( 732 )  DUAL GLASS Kft., Sülysáp (HU)

 ( 111 )  208.789

 ( 732 )  CORPORACIÓN HABANOS, S.A., Guanabacoa, La Habana (CU)

 ( 111 )  216.505

 ( 732 ) Vandemoortele Lipids "naamloze vennootschap" (A joint stock company duly organized and existing under the

 laws of Belgium), Gent (BE)

 ( 111 )  217.456
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 ( 732 )  Pro gyno-med Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  217.457

 ( 732 )  Pro gyno-med Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  220.884

 ( 732 )  Hold Rádiós és Televíziós Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  220.902

 ( 732 )  Hold Rádiós és Televíziós Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  223.376

 ( 732 )  Hold Rádiós és Televíziós Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  223.500

 ( 732 )  Hold Rádiós és Televíziós Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  223.516

 ( 732 )  Hold Rádiós és Televíziós Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  229.647

 ( 732 )  Echo Penisola Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  231.800

 ( 732 )  CerFood Élelmiszer fejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  233.141

 ( 732 )  CerFood Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  233.649

 ( 732 )  CerFood Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  234.330

 ( 732 )  Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete, Budapest (HU)

 ( 111 )  235.203

 ( 732 )  Auware Engineering Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 111 )  236.132

 ( 732 )  CerFood Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  236.321

 ( 732 )  aiMotive Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  236.322

 ( 732 )  aiMotive Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  236.323

 ( 732 )  aiMotive Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  236.324

 ( 732 )  aiMotive Kft., Budapest (HU)
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A rovat 41 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 21 02344

 ( 731 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 21 02345

 ( 731 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 21 00734

 ( 731 )  "BOGNÁR-VIN" Borászati és Kereskedelmi Kft., Akasztó (HU)

 ( 740 )  Halász Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 210 )  M 21 00735

 ( 731 )  "BOGNÁR-VIN" Borászati és Kereskedelmi Kft., Akasztó (HU)

 ( 740 )  Halász Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 210 )  M 21 00737

 ( 731 )  "BOGNÁR-VIN" Borászati és Kereskedelmi Kft., Akasztó (HU)

 ( 740 )  Halász Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 210 )  M 21 00740

 ( 731 )  "BOGNÁR-VIN" Borászati és Kereskedelmi Kft., Akasztó (HU)

 ( 740 )  Halász Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 210 )  M 21 00741

 ( 731 )  "BOGNÁR-VIN" Borászati és Kereskedelmi Kft., Akasztó (HU)

 ( 740 )  Halász Ügyvédi Iroda, Szeged

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  664.594

 ( 541 )  CANAL TOYS

 ( 511 )  9, 16, 28

 ( 580 )  2021.09.02.

 ( 450 )  GAZ 33/2021

 ( 111 )  961.210

 ( 541 )  DOURTHE

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2021.09.02.

 ( 450 )  GAZ 33/2021

 ( 111 )  1.514.353

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2021.09.02.

 ( 450 )  GAZ 33/2021

 ( 111 )  1.537.324

  
( 546 )

 ( 511 )  12, 20, 28, 35

 ( 580 )  2021.09.09.

 ( 450 )  GAZ 34/2021

 ( 111 )  1.610.068

  

( 546 )

 ( 511 )  9-10, 20, 24, 35

 ( 580 )  2021.09.02.

 ( 450 )  GAZ 33/2021

 ( 111 )  1.610.295

 ( 541 )  SPORTENING

 ( 511 )  9, 35, 41

 ( 580 )  2021.09.02.

 ( 450 )  GAZ 33/2021

 ( 111 )  1.610.355
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( 546 )

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2021.09.02.

 ( 450 )  GAZ 33/2021

 ( 111 )  1.610.626

 ( 541 )  NATUFACTURING

 ( 511 )  35, 42

 ( 580 )  2021.09.02.

 ( 450 )  GAZ 33/2021

 ( 111 )  1.610.733

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2021.09.02.

 ( 450 )  GAZ 33/2021

 ( 111 )  1.610.848

  

( 546 )

 ( 511 )  2

 ( 580 )  2021.09.02.

 ( 450 )  GAZ 33/2021

 ( 111 )  1.610.898

 ( 541 )  TOTAL HOME

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2021.09.02.

 ( 450 )  GAZ 33/2021

 ( 111 )  1.610.962

 ( 541 )  DAPPER DAN

 ( 511 )  3, 25

 ( 580 )  2021.09.02.

 ( 450 )  GAZ 33/2021

 ( 111 )  1.611.020

  

( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2021.09.02.

 ( 450 )  GAZ 33/2021

 ( 111 )  1.611.069
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( 546 )

 ( 511 )  36-37

 ( 580 )  2021.09.02.

 ( 450 )  GAZ 33/2021

 ( 111 )  1.611.077

 ( 541 )  KUAISHOU

 ( 511 )  9, 35-36, 38, 41-42, 45

 ( 580 )  2021.09.02.

 ( 450 )  GAZ 33/2021

 ( 111 )  1.611.237

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2021.09.02.

 ( 450 )  GAZ 33/2021

 ( 111 )  1.611.260

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2021.09.02.

 ( 450 )  GAZ 33/2021

 ( 111 )  1.611.329

  
( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2021.09.02.

 ( 450 )  GAZ 33/2021

 ( 111 )  1.611.338

  

( 546 )

 ( 511 )  35-36, 39, 41-42

 ( 580 )  2021.09.02.

 ( 450 )  GAZ 33/2021

 ( 111 )  1.611.396
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( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 41

 ( 580 )  2021.09.02.

 ( 450 )  GAZ 33/2021

 ( 111 )  1.611.399

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 10, 21, 30

 ( 580 )  2021.09.02.

 ( 450 )  GAZ 33/2021

 ( 111 )  1.611.554

  
( 546 )

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2021.09.02.

 ( 450 )  GAZ 33/2021

 ( 111 )  1.611.632

  

( 546 )

 ( 511 )  21

 ( 580 )  2021.09.09.

 ( 450 )  GAZ 34/2021

 ( 111 )  1.611.802

  

( 546 )

 ( 511 )  3-4, 9, 14, 18, 20-21, 24-25, 27, 35

 ( 580 )  2021.09.09.

 ( 450 )  GAZ 34/2021

 ( 111 )  1.611.840

  

( 546 )

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2021.09.09.

 ( 450 )  GAZ 34/2021
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 ( 111 )  1.611.895

  

( 546 )

 ( 511 )  30, 35

 ( 580 )  2021.09.09.

 ( 450 )  GAZ 34/2021

 ( 111 )  1.611.899

  

( 546 )

 ( 511 )  37, 39, 44

 ( 580 )  2021.09.09.

 ( 450 )  GAZ 34/2021

 ( 111 )  1.611.938

 ( 541 )  XENTER

 ( 511 )  9-10, 42

 ( 580 )  2021.09.09.

 ( 450 )  GAZ 34/2021

 ( 111 )  1.611.981

  
( 546 )

 ( 511 )  9-10, 20, 24, 35

 ( 580 )  2021.09.09.

 ( 450 )  GAZ 34/2021

 ( 111 )  1.612.115

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2021.09.09.

 ( 450 )  GAZ 34/2021

 ( 111 )  1.612.226

  

( 546 )

 ( 511 )  7-8, 10, 40

 ( 580 )  2021.09.09.

 ( 450 )  GAZ 34/2021

 ( 111 )  1.612.312

  

( 546 )
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 ( 511 )  9, 35-36, 38, 41-42, 45

 ( 580 )  2021.09.09.

 ( 450 )  GAZ 34/2021

 ( 111 )  1.612.387

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2021.09.09.

 ( 450 )  GAZ 34/2021

 ( 111 )  1.612.392

  
( 546 )

 ( 511 )  20, 42

 ( 580 )  2021.09.09.

 ( 450 )  GAZ 34/2021

 ( 111 )  1.612.398

 ( 541 )  SMART BUYS FOR EVERY HOME

 ( 511 )  3, 10-11, 16, 35

 ( 580 )  2021.09.09.

 ( 450 )  GAZ 34/2021

 ( 111 )  1.612.399

  

( 546 )

 ( 511 )  20, 42

 ( 580 )  2021.09.09.

 ( 450 )  GAZ 34/2021

 ( 111 )  1.612.431

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 8, 41, 44

 ( 580 )  2021.09.09.

 ( 450 )  GAZ 34/2021

A rovat 37 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  513.927

 ( 151 )  2021.11.15.

 ( 111 )  1.329.041

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.409.472

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.453.930

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.535.164

 ( 151 )  2021.11.15.

 ( 111 )  1.553.156

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.576.191

 ( 151 )  2021.11.15.

 ( 111 )  1.576.197

 ( 151 )  2021.11.15.

 ( 111 )  1.577.546

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.588.000

 ( 151 )  2021.11.15.

 ( 111 )  1.588.020

 ( 151 )  2021.11.15.

 ( 111 )  1.588.031

 ( 151 )  2021.11.15.

 ( 111 )  1.588.209

 ( 151 )  2021.11.15.

 ( 111 )  1.588.251

 ( 151 )  2021.11.15.

 ( 111 )  1.588.272

 ( 151 )  2021.11.15.

 ( 111 )  1.588.394

 ( 151 )  2021.11.15.
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 ( 111 )  1.588.586

 ( 151 )  2021.11.15.

 ( 111 )  1.588.918

 ( 151 )  2021.11.15.

 ( 111 )  1.589.013

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.589.023

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.589.025

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.589.051

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.589.226

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.589.343

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.589.368

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.589.387

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.589.638

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.589.646

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.589.648

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.589.708

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.589.868

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.589.896

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.589.944

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.589.982

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 23. szám, 2021.12.14.

Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

W254



 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.590.006

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.590.008

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.590.023

 ( 151 )  2021.12.01.

 ( 111 )  1.590.081

 ( 151 )  2021.12.01.

A rovat 38 darab közlést tartalmaz. 
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