
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  233.822

 ( 151 )  2021.10.27.

 ( 210 )  M 19 01904

 ( 220 )  2019.06.14.

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

 ( 740 )  Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás készételek, élelmiszerek.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

  39    Ételkiszállítás; szállítás.

  43    Vendéglátás, ételkészítés, étkeztetés.

 ( 111 )  235.473

 ( 151 )  2021.09.27.

 ( 210 )  M 20 02695

 ( 220 )  2020.09.10.

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

 ( 740 )  Dr. Rönky Ernő, Budapest

 ( 541 )  MINDIG TV GO

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  235.774

 ( 151 )  2021.10.01.

 ( 210 )  M 20 00047

 ( 220 )  2020.01.09.

 ( 732 )  dr. Váradi Szabolcs, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok részére.

  29    Zselék; zselék étkezési célra.

 ( 111 )  236.133

 ( 151 )  2021.11.05.

 ( 210 )  M 21 00552

 ( 220 )  2021.02.11.

 ( 732 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 740 )  Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé; kakaó; cukor.

 ( 111 )  236.385

 ( 151 )  2021.11.23.

 ( 210 )  M 21 01603

 ( 220 )  2021.04.20.

 ( 732 )  Home Electronx Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó M. István Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Ionizációs készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez.

 41    Kozmetikai, szépségápolási oktatás; coaching; gyakorlati képzés; know-how átadása (képzés); oktatási

 információs szolgáltatások.

  42    Kozmetikai kutatás; technológiai szaktanácsadás.

 44    Kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások; kozmetikai testkezelések; kozmetikai testápoló

szolgáltatások; kozmetikai vizsgálat; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; narancsbőr-kezelési

 szolgáltatások.

 ( 111 )  236.409

 ( 151 )  2021.12.03.

 ( 210 )  M 21 01134

 ( 220 )  2021.03.12.

 ( 732 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Sznobjektív

 ( 511 ) 9    Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok

elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák;

anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,

kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök

[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók

(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok

elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;

asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;

audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;

autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi

célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,

hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó

automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére
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szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áram szaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;

biochipek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók;

biztonsági övek, hevederek nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek

[kódoló eszközök]; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz;

bőrvastagságmérő készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok,

búvárálarcok; búvárpipák, légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók; CD-ROM-ok;

chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom mérők; csatlakozások elektromos

vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csatolók

[adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések];

cseppentők mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási célokra; csuklótámaszok számítógépekhez; dekompressziós

kamrák; demagnetizáló készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők; derékszögű vonalzók

méréshez; derékszög vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra; detektorok; diafragmák

[akusztika]; diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos berendezésekhez; diagnosztikai

berendezések, nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális fényképkeretek; digitális

jelek; digitális könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő

mágnesek; DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria];

elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok [villamosság]; elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez;

elakadásjelző háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikai

készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1);

elektromágneses tekercsek (2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos

aljzatok; elektromos átalakítók; elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos elemek,

akkumulátorok (1); elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3); elektromos

elemek, akkumulátorok (4); elektromos érintkezők; elektromos és elektronikus effekt egységek hangszerekhez;

elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek autókhoz;

elektromos kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok; elektromos

kommutációs készülékek; elektromos konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek;

elektromos tekercsek; elektromos veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek;

elektromos zárak; elektroncső; elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus belépés-ellenőrzési

rendszerek egymással összeköttetésben levő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív táblák; elektronikus

jeladók; elektronikus kijelzőtáblák; elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók; elektronikus numerikus

kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek

világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő készülékek és

felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok [elektromosság]; elosztópultok,

konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok; equalizerek [audiokészülékek];

ergométerek; érmével működő mechanizmusok televízió készülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök

virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált

röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint

védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejvédő eszközök; fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok

[adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy katonai

használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti

állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök

tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok

szatinálására szolgáló készülékek; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök;

fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz, közlekedési

balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések]; festékpatronok, üres,

nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2);

feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések;

filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló
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fejek [oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők;

fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek (2); fotónyomatok szárítására szolgáló

készülékek; fotóvillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok;

frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fürdőszobai

mérlegek; füstjelző berendezések; galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek];

gázvizsgáló eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban

levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező; hajlékonylemezek,

flopilemezek; hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok;

hangátvitelre szolgáló készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök;

hangreprodukáló készülékek; hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok;

hangszedő karok lemezjátszókhoz; hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök;

hangszórószekrények, hangszóródobozok; hangvezetők, hangcsatornák; hanyattegerek, trackball-ok

[számítógépes eszközök]; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez (1);

háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak

[fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró] készülékek; higanyos libellák; hologramok;

homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható médialejátszók; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem

gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző készülékek;

hőmérséklet szabályozó készülékek; hőmérsékletszabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok

mesterséges intelligenciával; huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek

motorokhoz; indukciós tekercsek; infravörös érzékelő berendezések; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált

áramköri chipek; integrált áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív

érintőképernyős terminálok; interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók

[elektromosság]; ionizációs készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló

elektromos berendezések; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez;

írásvetítő berendezések; jelölőmércék [asztalos munkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők;

jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök]

számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok

[elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő

készülékek, berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek; kemencék

laboratóriumi használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek; keretek

diapozitívekhez; kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi számítógépek

[PDA]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (2); kihangosító

készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális

kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok;

kompakt lemezek, CD-k [audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék;

kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem

robbanásveszélyes; köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa

berendezések [jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek;

központosító készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják; kromatográfiás berendezések laboratóriumi

használatra; kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED];

laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1);

laktométerek, tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok;

laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek

búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek

légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók,

dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek;

lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető

csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető grafikák
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mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető számítógépes játékszoftverek;

letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek

nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek; logok, hajósebesség mérő műszerek;

lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez; lopásgátló berendezések, elektromos;

lovaglósisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek]; magasságmérő műszerek; mágneses

adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI]

berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek;

mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához];

matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével működő berendezésekhez,

készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek;

mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőcsónakok;

mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2); mentőmellények (3);

mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeg-analizátorral; mérőasztalok [felmérő,

tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos;

mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai léggömbök; meteorológiai

műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai eszközökhöz; mikrométerek;

mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép hardver];

monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet]; munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök;

munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; műholdkereső

mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyítókészülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];

nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolárakkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez;

napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök;

nedvességmérők, higrométerek; neonvilágítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő

eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; objektívek

[lencsék], optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási

készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek (laboratóriumi); operációs rendszer programok

számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai

karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szálak

[üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére; orsók

[fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek;

ózonizátorok, ózonizálók; összeadógépek; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek;

pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok; petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek;

pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós

mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek;

rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós

személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok

[elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő készülékek; relék, elektromos; reosztátok; részecske

gyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi célokra;

röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek nem gyógyászati célokra; röntgensugarak elleni

védőeszközök, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari célokra; röntgensugárzás

előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra; savmérők, acidiméterek akkumulátorokhoz;

savsűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességjelzők; sebességmérő műszerek

[fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők, sófokolók; sötétkamrák [fényképészet];

sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötét üveg, lemez keretei [fényképészet]; speciális laboratóriumi bútorok;

speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok; spektroszkópok; sportsípok; stroboszkópok;

sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő berendezések (2); súlymérő készülékek és

eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó berendezések, elektromos; szabászati mérőszalagok;

szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek; számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes
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képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes

programok, rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető;

számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák;

számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák;

számítógép memória eszközök; számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; szárítóállványok

[fényképészet]; szavazógépek; szegélyjelzők, szegélyjelölők; szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi

lencsék; szélirány jelzésére szolgáló szélzsákok; szélmérők, anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó

műszerek; szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék;

szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk; szerszámbefogó- és vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák

[OLED]; szextánsok; szferométerek; szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók;

szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez; szimulátorok újraélesztési oktatáshoz;

színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező műszerek (1); szintező műszerek (2);

szirénák; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók];

szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szögmérők [mérőműszerek]; sztereoszkópikus

berendezések; sztereoszkópok; szűrők légzőmaszkokhoz; táblagépek; táblagép tokok; tachométerek; tanító

robotok; tárolók, tartók mikroszkóp tárgylemezekhez; tartók elektromos tekercsekhez; távadók, transzmitterek

[távközlés] (1); távadók, transzmitterek [távközlés] (2); távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek;

távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók; távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek;

távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő berendezések; távolságrögzítő készülékek,

kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számláló szerkezetek]; telefonkagylók; telefonok; telefonok

mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs készülékek ékszerek formájában;

teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok; térdpárnák, térdvédők munkásoknak;

termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; tesztelő készülékek nem gyógyászati használatra;

tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz];

tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1); tolómérők, tolómércék (2);

tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások elektromos járművekhez;

töltők elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók; túlfeszültség korlátozók;

túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk tájolókhoz; tűzálló ruházat;

tűzálló takarók; tűzcsapok; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők, tűzlétrák;

tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler-rendszerek; tűzoltó

szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltó tömlők; TV-készülékek; tv-súgógépek; ujjbőségmérők; ultraibolya

sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák; üzemanyagszint-mérők;

üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló szemüvegek; vakuk

[fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek]; varázsvesszők

[vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok/-maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen; védőeszközök

személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére; védőruhák balesetek,

sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti berendezések és

eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek [elektromosság];

vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli telefonok; videojáték

patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők; videomagnók,

képmagnók; videotelefonok; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító jeladók; világító

jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére; villanófények, villogók;

virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek; visszapillantó kamerák

járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek; vízszintezők, vízmértékek (1);

vízszintezók, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók; vonalzók [mérőeszközök] (1);

vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók [fényképészet] (1); zárkioldók [fényképészet] (2);

 zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok]; zsebszámológépek.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus
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levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása

számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];

hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; podcastok

átvitele; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus

kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (1);

távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; 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); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek

 kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.

 41    Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok

kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; 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;

fitnesz órák vezetése; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése;

hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés;

játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiai

[szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;

mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; 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; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók

számára; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;

óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással

kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;

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

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2);
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sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési

szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek

kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  236.410

 ( 151 )  2021.12.03.

 ( 210 )  M 21 01293

 ( 220 )  2021.03.24.

 ( 732 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok

elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák;

anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,

kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök

[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók

(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok

elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;

asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;

audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;

autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi

célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,

hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó

automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére

szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áram szaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;

biochipek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók;

biztonsági övek, hevederek nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek

[kódoló eszközök]; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz;

bőrvastagságmérő készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok,

búvárálarcok; búvárpipák, légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók; CD-ROM-ok;

chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom mérők; csatlakozások elektromos

vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csatolók

[adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések];

cseppentők mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási célokra; csuklótámaszok számítógépekhez; dekompressziós

kamrák; demagnetizáló készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők; derékszögű vonalzók
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méréshez; derékszög vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra; detektorok; diafragmák

[akusztika]; diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos berendezésekhez; diagnosztikai

berendezések, nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális fényképkeretek; digitális

jelek; digitális könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő

mágnesek; DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria];

elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok [villamosság]; elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez;

elakadásjelző háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikai

készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1);

elektromágneses tekercsek (2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos

aljzatok; elektromos átalakítók; elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos elemek,

akkumulátorok (1); elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3); elektromos

elemek, akkumulátorok (4); elektromos érintkezők; elektromos és elektronikus effekt egységek hangszerekhez;

elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek autókhoz;

elektromos kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok; elektromos

kommutációs készülékek; elektromos konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek;

elektromos tekercsek; elektromos veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek;

elektromos zárak; elektroncső; elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus belépés-ellenőrzési

rendszerek egymással összeköttetésben levő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív táblák; elektronikus

jeladók; elektronikus kijelzőtáblák; elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók; elektronikus numerikus

kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek

világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő készülékek és

felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok [elektromosság]; elosztópultok,

konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok; equalizerek [audiokészülékek];

ergométerek; érmével működő mechanizmusok televízió készülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök

virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált

röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint

védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejvédő eszközök; fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok

[adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy katonai

használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti

állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök

tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok

szatinálására szolgáló készülékek; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök;

fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz, közlekedési

balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések]; festékpatronok, üres,

nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2);

feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések;

filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló

fejek [oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők;

fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek (2); fotónyomatok szárítására szolgáló

készülékek; fotóvillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok;

frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fürdőszobai

mérlegek; füstjelző berendezések; galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek];

gázvizsgáló eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban

levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező; hajlékonylemezek,

flopilemezek; hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok;

hangátvitelre szolgáló készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök;

hangreprodukáló készülékek; hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok;

hangszedő karok lemezjátszókhoz; hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök;
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hangszórószekrények, hangszóródobozok; hangvezetők, hangcsatornák; hanyattegerek, trackball-ok

[számítógépes eszközök]; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez (1);

háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak

[fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró] készülékek; higanyos libellák; hologramok;

homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható médialejátszók; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem

gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző készülékek;

hőmérséklet szabályozó készülékek; hőmérsékletszabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok

mesterséges intelligenciával; huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek

motorokhoz; indukciós tekercsek; infravörös érzékelő berendezések; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált

áramköri chipek; integrált áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív

érintőképernyős terminálok; interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók

[elektromosság]; ionizációs készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló

elektromos berendezések; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez;

írásvetítő berendezések; jelölőmércék [asztalos munkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők;

jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök]

számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok

[elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő

készülékek, berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek; kemencék

laboratóriumi használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek; keretek

diapozitívekhez; kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi számítógépek

[PDA]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (2); kihangosító

készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális

kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok;

kompakt lemezek, CD-k [audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék;

kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem

robbanásveszélyes; köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa

berendezések [jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek;

központosító készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják; kromatográfiás berendezések laboratóriumi

használatra; kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED];

laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1);

laktométerek, tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok;

laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek

búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek

légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók,

dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek;

lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető

csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető grafikák

mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető számítógépes játékszoftverek;

letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek

nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek; logok, hajósebesség mérő műszerek;

lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez; lopásgátló berendezések, elektromos;

lovaglósisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek]; magasságmérő műszerek; mágneses

adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI]

berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek;

mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához];

matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével működő berendezésekhez,

készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek;

mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőcsónakok;
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mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2); mentőmellények (3);

mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeg-analizátorral; mérőasztalok [felmérő,

tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos;

mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai léggömbök; meteorológiai

műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai eszközökhöz; mikrométerek;

mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép hardver];

monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet]; munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök;

munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; műholdkereső

mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyítókészülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];

nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolárakkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez;

napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök;

nedvességmérők, higrométerek; neonvilágítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő

eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; objektívek

[lencsék], optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási

készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek (laboratóriumi); operációs rendszer programok

számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai

karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szálak

[üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére; orsók

[fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek;

ózonizátorok, ózonizálók; összeadógépek; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek;

pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok; petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek;

pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós

mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek;

rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós

személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok

[elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő készülékek; relék, elektromos; reosztátok; részecske

gyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi célokra;

röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek nem gyógyászati célokra; röntgensugarak elleni

védőeszközök, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari célokra; röntgensugárzás

előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra; savmérők, acidiméterek akkumulátorokhoz;

savsűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességjelzők; sebességmérő műszerek

[fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők, sófokolók; sötétkamrák [fényképészet];

sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötét üveg, lemez keretei [fényképészet]; speciális laboratóriumi bútorok;

speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok; spektroszkópok; sportsípok; stroboszkópok;

sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő berendezések (2); súlymérő készülékek és

eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó berendezések, elektromos; szabászati mérőszalagok;

szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek; számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes

képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes

programok, rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető;

számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák;

számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák;

számítógép memória eszközök; számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; szárítóállványok

[fényképészet]; szavazógépek; szegélyjelzők, szegélyjelölők; szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi

lencsék; szélirány jelzésére szolgáló szélzsákok; szélmérők, anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó

műszerek; szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék;

szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk; szerszámbefogó- és vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák

[OLED]; szextánsok; szferométerek; szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók;

szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez; szimulátorok újraélesztési oktatáshoz;
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színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező műszerek (1); szintező műszerek (2);

szirénák; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók];

szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szögmérők [mérőműszerek]; sztereoszkópikus

berendezések; sztereoszkópok; szűrők légzőmaszkokhoz; táblagépek; táblagép tokok; tachométerek; tanító

robotok; tárolók, tartók mikroszkóp tárgylemezekhez; tartók elektromos tekercsekhez; távadók, transzmitterek

[távközlés] (1); távadók, transzmitterek [távközlés] (2); távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek;

távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók; távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek;

távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő berendezések; távolságrögzítő készülékek,

kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számláló szerkezetek]; telefonkagylók; telefonok; telefonok

mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs készülékek ékszerek formájában;

teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok; térdpárnák, térdvédők munkásoknak;

termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; tesztelő készülékek nem gyógyászati használatra;

tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz];

tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1); tolómérők, tolómércék (2);

tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások elektromos járművekhez;

töltők elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók; túlfeszültség korlátozók;

túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk tájolókhoz; tűzálló ruházat;

tűzálló takarók; tűzcsapok; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők, tűzlétrák;

tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler-rendszerek; tűzoltó

szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltó tömlők; TV-készülékek; tv-súgógépek; ujjbőségmérők; ultraibolya

sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák; üzemanyagszint-mérők;

üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló szemüvegek; vakuk

[fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek]; varázsvesszők

[vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok/-maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen; védőeszközök

személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére; védőruhák balesetek,

sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti berendezések és

eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek [elektromosság];

vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli telefonok; videojáték

patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők; videomagnók,

képmagnók; videotelefonok; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító jeladók; világító

jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére; villanófények, villogók;

virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek; visszapillantó kamerák

járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek; vízszintezők, vízmértékek (1);

vízszintezók, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók; vonalzók [mérőeszközök] (1);

vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók [fényképészet] (1); zárkioldók [fényképészet] (2);

 zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok]; zsebszámológépek.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása

számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];

hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; podcastok

átvitele; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus

kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (1);

távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési berendezések

kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

[beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon
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szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek

 kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.

 41    Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok

kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; 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;

fitnesz órák vezetése; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése;

hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés;

játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiai

[szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;

mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; 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; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók

számára; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;

óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással

kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;

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

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2);

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési

szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek

kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 24. szám, 2021.12.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3768



vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  236.444

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 02272

 ( 220 )  2021.06.09.

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

 37    Gépkocsik karbantartása és javítása; járművek olajozása; gépkocsik tisztítása és polírozása; gépkocsik

 mosása; gépkocsik rozsdamentesítése, festése; gumiabroncsok szerelése, javítása; járműjavító műhelyek.

  40    Anyagmegmunkálás: kőolaj feldolgozás.

 ( 111 )  236.482

 ( 151 )  2021.12.20.

 ( 210 )  M 21 02756

 ( 220 )  2021.07.14.

 ( 732 )  aiMotive Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Vezetést segítő és biztonsági eszközök és rendszerek, nevezetesen előrefelé ütközésre figyelmeztető

rendszerek, autonóm vészfékek, hátrafelé ütközésre figyelmeztető rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető

rendszerek, sávban maradást segítő rendszerek, holtteret érzékelő rendszerek, adaptív menetvezérlő rendszerek,

automatizált sávközéptartó rendszerek, autópályás segítő rendszerek, automatizált forgalmi dugó pilóták;

parkolást segítő eszközök és rendszerek, nevezetesen okos parkolást segítő rendszerek, parkolás érzékelők

előre-hátra, automatizált parkolási rendszerek; látássegítő vezetési eszközök és rendszerek; számítógép szoftver

és hardver részben automatizált, önvezető és autonóm járművek működtetéséhez; számítógép szoftver és hardver

részben automatizált, önvezető és autonóm járművekkel történő használatra; részben automatizált, önvezető és

autonóm funkcionalitásokat lehetővé tevő, neurális hálózatokat használó számítógép szoftver; számítógép

szoftver és hardver részben automatizált, önvezető és autonóm járművekhez, nevezetesen a következőkhöz:

mesterséges intelligencia, mély tanulás, számítógépes látás, képanalizálás, képfelismerés, részben automatizált és

autonóm jármű monitorozása és vezérlése, vezető-támogatott jármű monitorozása és vezérlése, jármű alrendszer

monitorozása és vezérlése, döntéshozás járművezérléshez, adaptálás különböző vezetési kultúrákhoz és

helyzetspecifikus vezetési stílusokhoz, ember-gép interfészek járművekhez, objektum-érzékelés, sávérzékelés,

szemantikus szegmentálás jármű vezérléshez, többobjektumos követés, környező objektumok mozgási

mintázatának követése és előrejelzése, vészhelyzetek felismerése, navigáció és sajáthely meghatározás,

arcanalízis és képfelismerés; részben automatizált, önvezető és autonóm járműveknél alkalmazható mesterséges

intelligencia berendezések, készülékek és szoftver; berendezések képfeldolgozáshoz; navigációs, irányítási,

nyomkövetési, célmeghatározó és térképkészítő eszközök és rendszerek részben automatizált, önvezető és

autonóm járművek működtetéséhez; mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftver; mesterséges intelligencia

 szoftver járművekhez; mesterséges neurális hálózatok.

 ( 111 )  236.511
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 ( 151 )  2021.12.03.

 ( 210 )  M 21 00557

 ( 220 )  2021.02.11.

 ( 732 )  Lukács Döme, Szigetszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textilcédulák, címkék ruházatra.

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

 ( 111 )  236.516

 ( 151 )  2021.12.03.

 ( 210 )  M 20 03605

 ( 220 )  2020.11.24.

 ( 732 )  Shan Sufen, Budapest (HU)

 ( 740 )  Czövek és Deme Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Spicy Fish Budapest

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

 ( 111 )  236.518

 ( 151 )  2021.12.17.

 ( 210 )  M 21 01715

 ( 220 )  2021.04.27.

 ( 732 )  Murányi Gábor, Sülysáp (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém kárpitosszegek; kárpitozáshoz használt fémrugók.

  22    Kárpitozott párnák töltelékei; tömővatta és kárpitos vatta.

 24    Kárpitanyagok; bútorszövetek, kárpitok; tűzálló kárpitszövetek; feszesítő hevederek kárpitozáshoz; feszesítő

szövetek kárpitozáshoz; bútor- és kárpitszövetek; textilszövet méteráruk kárpitozott bútorok gyártásához;

 kárpitozáshoz, gobelinhez használt textil méteráruk; kárpitszövetek/-huzatok; kárpitszövetek, selyemdamasztok.

  37    Kárpitozás; kárpitjavítás; kárpittisztítás; kárpitok javítása és karbantartása.

 ( 111 )  236.519

 ( 151 )  2021.12.17.

 ( 210 )  M 21 01719

 ( 220 )  2021.04.27.

 ( 732 )  NLC Tanácsadói Csoport Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; üzleti konzultációs és tanácsadási

szolgáltatások; üzleti tervezéshez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti

dokumentumkezeléssel kapcsolatos konzultáció; üzleti hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; tanácsadás üzleti
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ügyekben; kereskedelmi vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási és

információs szolgáltatások üzletszervezéshez és üzletvezetéshez kapcsolódóan; professzionális konzultációs

szolgáltatások üzletvezetéssel kapcsolatban; üzletviteli tanácsadás; üzleti stratégiával kapcsolatos konzultációs és

tanácsadási szolgáltatások; üzletviteli konzultációs szolgáltatások; üzletszerzéssel kapcsolatos üzletviteli

szolgáltatások; üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; üzleti ügyekkel kapcsolatos

projekt-tanulmányok készítése; üzleti ügyekkel kapcsolatos projekt-tanulmányok előkészítése; pályázatra érkező

árajánlatok összegyűjtése; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; üzleti projekt

management; import-export ügynökségekhez kapcsolódó tanácsadó és szaktanácsadó szolgáltatások;

 tanulmányok írása üzleti projektekről.

 ( 111 )  236.520

 ( 151 )  2021.12.17.

 ( 210 )  M 21 02052

 ( 220 )  2021.05.21.

 ( 732 )  Nagy Attila Áron, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; cipők; fejfedők; pólók; pulóverek.

  30    Kávé; tea; chiliszósz; csípős chilipaprikaszósz; ízesítőként használatos chili paszta.

 32    Alkoholmentes italok; sörök; citromos sör [shandy]; malátasör; kézműves sörök; ízesített sörök; láger sörök;

 sör alapú italok; alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sörízű italok; IPA (indian pale ale sörök).

 41    Videorögzítés; szórakoztatás podcaston keresztül; podcastok létrehozása [írása]; hangfelvétel készítés;

 szórakoztató hangfelvételek gyártása.

 ( 111 )  236.521

 ( 151 )  2021.12.17.

 ( 210 )  M 21 01880

 ( 220 )  2021.05.11.

 ( 732 )  KÖKI East End Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KÖKI Bevásárlóközpont

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

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

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

 ( 111 )  236.522

 ( 151 )  2021.12.17.

 ( 210 )  M 21 01714

 ( 220 )  2021.04.27.

 ( 732 )  Alizarin Kft., Eger (HU)

 ( 541 )  lybskin

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.
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 ( 111 )  236.523

 ( 151 )  2021.12.17.

 ( 210 )  M 21 01527

 ( 220 )  2021.04.14.

 ( 732 )  Stilianos Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Beltéri játékeszközök gyermekeknek; többfunkciós táblák gyermekeknek [játékok]; többrendeltetésű

 játékok gyermekeknek; fejlesztő játékok kisgyermekeknek.

 41    Sportlétesítmények üzemeltetése; sportolók képzése; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; uszodai létesítmények; oktatás, tanítás; óvodás oktatás; sportoktatás;

sportoktatási szolgáltatások; testnevelés; tornatanítás; úszásoktatás; vízzel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek számára

biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási

 szolgáltatások; mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára; szakmai képzés, betanítás.

 ( 111 )  236.524

 ( 151 )  2021.12.17.

 ( 210 )  M 21 01887

 ( 220 )  2021.05.11.

 ( 732 )  Future Visual Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Fényszabályozó felületek.

  17    Ablakbevonó fóliák; ablak- és üvegbevonó fóliák.

  19    Folyadékkristályos fóliát tartalmazó laminált építészeti üveg; üvegpanelek; üvegfalak.

  21    Üveg, beépített vékony elektromos vezetékekkel.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: vegyi üvegbevonatok; fényszabályozó felületek; ablakbevonó fóliák; ablak- és üvegbevonó fóliák;

folyadékkristályos fóliát tartalmazó laminált építészeti üveg; üvegpanelek; üvegfalak; üveg, beépített vékony

 elektromos vezetékekkel; folyadékkristályos fóliák üvegfelületekre; térelválasztók.

 37    Védőfilmek felvitele üvegre; felületi bevonatok alkalmazása; ablakbevonatok felvitele; ablakfóliák

 felhelyezése; üveg és üvegelemek felszerelése.

 ( 111 )  236.525

 ( 151 )  2021.12.17.

 ( 210 )  M 21 01879

 ( 220 )  2021.05.11.

 ( 732 )  Bálint Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság, Dombóvár (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  16    Dossziék, iratgyűjtők; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; elválasztólapok iratrendezőkhöz;

harmonikamappák; iratelválasztó lapok; iratgyűjtők, dossziék; iratjelölő, iratelválasztó lapok; iratlefűzők,

dossziék; iratrendezők [irodai felszerelések]; irattárolók; irattartók; irattáskák, irattartó mappák; kartonmappák;

 levélrendező mappák; mappajelölők, jelölőcímkék iratokhoz; mappák; műanyag borítékok, mappák.

 41    Előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; szakmai

 előadásokon kiosztott tananyagok összeállítása.

 ( 111 )  236.543

 ( 151 )  2021.12.04.

 ( 210 )  M 21 02055

 ( 220 )  2021.05.21.

 ( 732 )  Solvo Biotechnológiai Zrt., Szeged (HU)

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

 ( 541 )  TranSelect

 ( 511 ) 1    Biológiai sejtkultúra vonalak, tesztanyagok specifikus fehérjékkel való interakciójának in vitro detektálására

történő felhasználásra; biológiai készítmények, tesztanyagok specifikus fehérjékkel való interakciójának in vitro

 detektálására történő felhasználásra.

 5    Biológiai készítmények és szövet kultúrák gyógyászati és állat-egészségügyi célokra.

 ( 111 )  236.544

 ( 151 )  2021.12.04.

 ( 210 )  M 21 02056

 ( 220 )  2021.05.21.

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

fájlokban; adatok frissítése es karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások;

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

sportesemények szponzorálásával kapcsolatban; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési és reklámszolgáltatások; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; marketing szolgáltatások;

online hirdetői tevekénység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

vásárlói részére; pékárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; piackutatás; reklámanyag frissítése;

közvélemény-kutatás; rádiós reklámozás; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; sajtófigyelés;

közönségszolgálati szolgáltatások; üzleti információk; kereskedelmi vásárok rendezése; kőolajtermékek, földgáz,

 kenőanyagok és egyéb gépjárművekhez kapcsolódó kiegészítő termékek kiskereskedelme.

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

szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; értékutalványok kibocsátása; elektronikus úton történő tranzakciók

 (fizetési szolgáltatások); pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; virtuális valuták elektronikus átutalása.

 38    Távközlési szolgáltatások; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; távközlési csatornák biztosítása

távvásárláshoz; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

 elektronikus levelezés.
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, előadóművészek szolgáltatásai;

nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás

vagy szórakoztatás]; szerencsejátékok; sportversenyek rendezése; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása

 [képzés].

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás, éttermi szolgáltatások; gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek;

 kávéházak; kantinok, büfék, étkezdék; szállodai szolgáltatások; vendéglátás; átmeneti szállások kiadása.

 ( 111 )  236.552

 ( 151 )  2021.12.17.

 ( 210 )  M 21 01704

 ( 220 )  2021.04.26.

 ( 732 )  Gutori Annamária e.v., 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.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  236.553

 ( 151 )  2021.12.17.

 ( 210 )  M 21 01706

 ( 220 )  2021.04.27.

 ( 732 ) Bridgestone Licensing Services, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Nashville,

 Tennessee (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Gumiabroncsok; légrugók.

 ( 111 )  236.555

 ( 151 )  2021.12.17.

 ( 210 )  M 21 01703

 ( 220 )  2021.04.26.

 ( 732 )  Vörös Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
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 ( 111 )  236.562

 ( 151 )  2021.12.06.

 ( 210 )  M 21 00608

 ( 220 )  2021.02.16.

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

 ( 740 )  Ilniczki Gabriella, Budapest

  

( 546 )

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

 eszközök.

 ( 111 )  236.564

 ( 151 )  2021.12.06.

 ( 210 )  M 20 03482

 ( 220 )  2020.11.16.

 ( 732 )  WhiskyNet Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  236.565

 ( 151 )  2021.12.06.

 ( 210 )  M 21 01443

 ( 220 )  2021.04.06.

 ( 732 )  Leiner Linda, Budapest (HU)

 Leiner Laura, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maklári Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőrszíjak; bőr vállszíjak [hevederek]; hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi,

utcai táskák; kézitáskák; sporttáskák, tornazsákok; táskák, hátizsákok táborozóknak; vadásztáskák

 [vadászkellékek].

 25    Dzsekik; felsőruházat; hosszúnadrágok (1); legging nadrágok, cicanadrágok; pólók; pulóverek, kötött

 pulóverek; sapkák; sálak; trikók; kötöttáruk [ruházat].

 ( 111 )  236.566

 ( 151 )  2021.12.06.

 ( 210 )  M 21 01448

 ( 220 )  2021.04.07.

 ( 732 )  LUBNET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)
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 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Fagyálló anyagok, fékfolyadékok, hűtők járművek motorjaihoz, kémiai adalékok, adalékanyagok

üzemanyagokhoz, metil-alkohol, szervokormány-folyadék, üzemanyag megtakarító készítmények, vegyi

 adalékanyagok olajokhoz.

 4    Denaturált szesz, kenőanyagok, kenőolaj, motorolaj, nem vegyi üzemanyagadalékok.

7    Adagolók, adagoló-porlasztók, porlasztók, sziták, rosták, szűrők, szűrők (motorok részei), szűrők hűtőlevegő

 tisztítására motorokhoz.

 35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból, on-line hirdetői tevékenység

 számítógépes hálózaton, online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

  39    Áruk raktározása, futárszolgálatok áruk küldésére, szállítás.

 ( 111 )  236.567

 ( 151 )  2021.12.06.

 ( 210 )  M 21 01450

 ( 220 )  2021.04.07.

 ( 732 )  HBZ Hanna Bahor Zárcentrum Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Zárak, vasalatok kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  236.568

 ( 151 )  2021.12.15.

 ( 210 )  M 21 01623

 ( 220 )  2021.04.22.

 ( 732 )  Vörös Márta, Dusnok (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Ruhák házikedvencek részére; kutyaruházat és kiegészítők.

 ( 111 )  236.570

 ( 151 )  2021.12.06.

 ( 210 )  M 21 01451

 ( 220 )  2021.04.07.

 ( 732 )  HBZ Hanna Bahor Zárcentrum Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Rendezvények szervezése, céges rendezvények szervezése, esküvők szervezése.

  43    Vendéglátás, ideiglenes szállásadás, horgászházak biztosítása.

 ( 111 )  236.571

 ( 151 )  2021.12.09.

 ( 210 )  M 21 02129
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 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  Belánszky-Vingler Viktória, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; teák; torta; sütemények; golyócska formájú sütemények; golyócska formájú édességek; cukormentes

édességek; édességszeletek; trüffelek [édesség]; csokoládé édességek; édességek, nyalánkságok; sütemények,

 cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); cukrászáru; cukrászsütemények.

  43    Kávéház; kávéházak; kávézói szolgáltatások; kávéházi szolgáltatás; éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  236.572

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 21 01944

 ( 220 )  2021.05.16.

 ( 732 )  Fizio Medical Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Fizioterápiás és rehabilitációs berendezések; futószalagok, futópadok gyógyászati használatra, fizioterápiás

 kezeléshez; lépcsőzőgépek fizioterápiás használatra.

  28    Testedző eszközök; testformáló eszközök [edzéshez].

 ( 111 )  236.573

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 02114

 ( 220 )  2021.05.27.

 ( 732 )  Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.

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

 ( 111 )  236.574

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 01957

 ( 220 )  2021.05.17.

 ( 732 )  Barta Autó 2000 Kft., Székesfehérvár (HU)

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

 ( 541 )  Barta, a garancia!

 ( 511 )  35    Autós kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; eladó gépjárművek meghirdetése

interneten keresztül; gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműalkatrészekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
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gépjárműtartozékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; gépjárművek adás-vétele; gépjárművek

 értékesítésével kapcsolatos információnyújtás interneten keresztül; járművek kis- és nagykereskedelme.

 37    Gépjármű javítása, gépjármű tisztítás és fényezés; gépjármű-akkumulátorok töltése; gépjárműkarbantartási

és -javítási szolgáltatások; gépjárműolaj-csere szolgáltatások; gépjárművek és alkatrészeik javítása és

karbantartása, gépjárművek és az azokhoz tartozó motorok javítása és karbantartása; gépjárművek és azok

alkatrészeinek, valamint gépjárműmotorok és azok alkatrészeinek javítása és karbantartása; gépjárművek festése,

gépjárművek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; gépjárművek karbantartása; gépjárművek

karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások, gépkocsik javításával vagy karbantartásával kapcsolatos

információ szolgáltatás; gépkocsik karbantartása és javítása; járművek karbantartása, szervizelése és javítása;

 járművek karbantartást megelőző vizsgálata.

 ( 111 )  236.576

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 21 02112

 ( 220 )  2021.05.27.

 ( 732 )  Matheisz Dorottya, Vecsés (HU)

 ( 740 )  dr. Hadnagy József, Budapest

 ( 541 )  THE PEACH BODY

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching [tréning]; csoportos

edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési, sportolási létesítmények foglalása; edzési

utasítások és felszerelés biztosítása; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; edzőfelszerelések biztosítása;

edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások; egészség- és

fitnesztréning; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; élő sportesemények lebonyolítása; erőnlét-kondicionáló edzések

lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos

képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények

biztosítása; fitneszklub szolgáltatások; fitneszoktatás, útmutatás; fitneszórák vezetése; fitnesztanácsadás;

fitneszedzési szolgáltatások; fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; fizikai edzettséggel

kapcsolatos oktatás; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fizikai erőnléti oktatás; formában

tartó sporttevékenységek oktatása, fitneszoktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos

szolgáltatások; információnyújtás sporttevékenységekhez; köredzések tartása; sport- és szabadidős

tevékenységek; sport edzőtábori szolgáltatások; sportklub szolgáltatások; sportedzői tevékenység;

sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények

közvetítése honlapokon keresztül; sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sportklubok

rendezvényeinek irányítása; sportoktatás; sportoktatás/edzés; sportlétesítmények üzemeltetése; sportoktatás, edzés

és irányítás; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; sportolók képzése; sportolókkal kapcsolatos

információnyújtás; sportpark szolgáltatások; sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények szervezésével

kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények, versenyek és

sportbajnokságok szervezése; sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sportszolgáltatások;

sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás;

sporttevékenységek; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek oktatása;

sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások;

sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek és sportesemények megszervezése; sportversenyek

és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése, rendezése és

lebonyolítása; súlyzós edzés oktatása; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; szabadidős és

képzési szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitneszedzés]; személyi edzői szolgáltatások; szórakoztató

sportszolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások sportesemények formájában; testedző órák; testedző
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létesítmények biztosítása; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedzéssel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzéshez

szükséges eszközök biztosítása; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; testnevelés; testnevelési

oktatás; testnevelési szolgáltatások; sportfelszerelések és -eszközök bérbeadása; szabadidős létesítmények

 üzemeltetése.

 ( 111 )  236.577

 ( 151 )  2021.12.09.

 ( 210 )  M 21 01955

 ( 220 )  2021.05.17.

 ( 732 )  Balogh Viktória, Szigetszentmiklós (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Pólók; pólóingek, kötött ingek, pólók; visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; ujjatlan pólók,

trikók; pulóverek; pulóverek, szvetterek; melegítőfelsők, sportos pulóverek; trikók; melltartók; sportmelltartók;

sportruházat; sportnadrágok; sport felsők, topok; melegítőnadrágok, melegítőalsók; szabadidő ruházat; lábbelik;

női lábbeli; férfi lábbeli; gyerek lábbelik; fehérnemű; alsóruházat, fehérneműk; női alsóruházat, fehérnemű;

fürdőruhák, úszódresszek; mezek, sporttrikók, egybe részes fürdőruhák; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok;

 fürdőruha gyermekek számára; pizsama; hálóruhák, alváshoz használt ruhák; zoknik; csukló szalagok.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: táskák, kézitáskák; pólók; pólóingek, kötött ingek, pólók; visszahajtott, magas nyakú pulóverek,

pólók [garbó]; ujjatlan pólók, trikók; pulóverek; pulóverek, szvetterek; melegítőfelsők, sportos pulóverek; trikók;

melltartók; sportmelltartók; sportruházat; sportnadrágok; sport felsők, topok; melegítőnadrágok, melegítőalsók;

szabadidő ruházat; lábbelik; női lábbeli; férfi lábbeli; gyerek lábbelik; fehérnemű; alsóruházat, fehérneműk; női

alsóruházat, fehérnemű; fürdőruhák, úszódresszek; mezek, sporttrikók, egybe részes fürdőruhák; férfi és női

fürdőruhák és fürdőnadrágok; fürdőruha gyermekek számára; pizsama; hálóruhák, alváshoz használt ruhák;

 zoknik; ritmikus sportgimnasztika szalagok; csukló szalagok.

 ( 111 )  236.579

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 21 02115

 ( 220 )  2021.05.27.

 ( 732 )  Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Emmerich am Rhein (DE)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  Katjes Wunderland

 ( 511 )   30    Cukorkák, nevezetesen gyümölcsös gumicukrok és édesgyökér cukorkák.

 ( 111 )  236.580

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 02116

 ( 220 )  2021.05.27.

 ( 732 )  Health Invest Vagyonkezelő és Befektetési Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők; gyógyhatású termékek; vitaminkészítmények; gyógynövény kivonatok; gyógyteák;

gyógycukor; gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

 ásványi élelmiszer-kiegészítők.

 ( 111 )  236.581

 ( 151 )  2021.12.09.

 ( 210 )  M 21 02131

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  Dr. Takács-Tóth Diána, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Arc- és testápoló folyadékok; arcápoló folyadék; arcápoló permet; folyékony szappan; kéztisztító; kéztisztító

készítmények; olajok testápolási, higiéniai célokra; szappanok és gélek; test- és arcápoló olajok; testápolási

cikkek; testápolási és szépségápolási készítmények; testápoló gélek; testápolók; kozmetikai arcápoló

készítmények; hámlasztó radírok kozmetikai célokra; tisztítókészítményekkel átitatott babatörlőkendők; kézápoló

folyadékok; kézápoló tejek; kézápoló zselék; hámlasztóradírok kézápoláshoz; kézápoló folyadék (nem

gyógyhatású -); kézápoló olajak (nem gyógyhatású -); nem gyógyhatású lábápoló tejek; lábápolási készítmények

(nem gyógyhatású -); izzadásgátló dezodorok; golyós dezodorok; testápoló dezodorok; dezodorok és

izzadásgátlók; fürdőgolyók; fürdőkészítmények; nem gyógyhatású szépségápoló szerek fürdővízbe; körömápoló

készítmények; körömápoló kozmetikumok; körömápoló olaj; sampon; hajöblítők [samponok, kondicionálók];

kondicionáló balzsam; készítmények borotválkozáshoz; borotválkozó balzsam; borotválkozás utáni balzsam;

borotválkozás előtti készítmények; borotválkozás utáni készítmények; folyadékok borotválkozáshoz,

borotvakrémek; borotválkozáshoz használt habok; borotválkozó stiftek, stickek [készítmények]; szakállolaj;

szakállápoló készítmények; szakállápoló oldatok, folyadékok; nem gyógyhatású ajakápoló készítmények;

parfümök és illatanyagok; illóolajok; illóolajok légfrissítőkhöz; illóolajok aromaterápiás használatra; illóolajok

háztartási használatra; masszázsolajak; masszázsolajok és -tejek; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati

 célokra.

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

arc- és testápoló folyadékok; arcápoló folyadék; arcápoló permet; folyékony szappan; kéztisztító; kéztisztító

készítmények; olajok testápolási, higiéniai célokra; szappanok és gélek; test- és arcápoló olajok; testápolási

cikkek; testápolási és szépségápolási készítmények; testápoló gélek; testápolók; kozmetikai arcápoló

készítmények; hámlasztó radírok kozmetikai célokra; tisztítókészítményekkel átitatott babatörlőkendők; kézápoló

folyadékok; kézápoló tejek; kézápoló zselék; hámlasztóradírok kézápoláshoz; kézápoló folyadék (nem

gyógyhatású -); kézápoló olajak (nem gyógyhatású -); nem gyógyhatású lábápoló tejek; lábápolási készítmények

(nem gyógyhatású -); izzadásgátló dezodorok; golyós dezodorok; testápoló dezodorok; dezodorok és

izzadásgátlók; fürdőgolyók; fürdőkészítmények; nem gyógyhatású szépségápoló szerek fürdővízbe; körömápoló

készítmények; körömápoló kozmetikumok; körömápoló olaj; sampon; hajöblítők [samponok, kondicionálók];

kondicionáló balzsam; készítmények borotválkozáshoz; borotválkozó balzsam; borotválkozás utáni balzsam;

borotválkozás előtti készítmények; borotválkozás utáni készítmények; folyadékok borotválkozáshoz,

borotvakrémek; borotválkozáshoz használt habok; borotválkozó stiftek, stickek [készítmények]; szakállolaj;

szakállápoló készítmények; szakállápoló oldatok, folyadékok; nem gyógyhatású ajakápoló készítmények;
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parfümök és illatanyagok; illóolajok; illóolajok légfrissítőkhöz; illóolajok aromaterápiás használatra; illóolajok

háztartási használatra; masszázsolajak; masszázsolajok és -tejek; masszázszselék, gélek, nem gyógyászati célokra.

 ( 111 )  236.582

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 02135

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  Oravecz Anna, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  27    Kis méretű szőnyegek; nem a teljes padlófelületet lefedő szőnyegek; szőnyegek, pokrócok, lábtörlők;

 szőnyegek [textil].

 28    Fejlesztő játékok kisgyermekeknek; filcből készült fejlesztő játékok kisgyermekeknek; játékszerek;

játékkészletek; játékszerek, játékok és játéktárgyak; kirakós játék; szövet játékok; manipulatív játékok;

játékszerek gyermekeknek; manipulatív logikai játékok; manipulatív logikai kirakók, puzzle-k; puzzlék, kirakós

 játékok; manipulatív rejtvények, fejtörők, kirakós játékok.

 ( 111 )  236.584

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 01608

 ( 220 )  2021.04.20.

 ( 732 )  Kun Katalin, Tata (HU)

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

 ( 541 )  Kenderke

 ( 511 )  41    Alapkompetenciák fejlesztése a magyar folklórkincs eszköztárával, a négy művészeti ág oktatásának

bevonásával; alapkompetenciák fejlesztésével kapcsolatos szabadidős tevékenységek szervezése;

alkotóműhelyek, táborok, gyűjtő utak szervezése és lebonyolítása; alternatív pedagógia módszerek nyújtása;

elektronikus oktatási anyagok kidolgozása; oktatófilmek készítése; iskolai szolgáltatások; mentorálás;

módszertani központ működtetése; oktatás; oktatási segédanyagok kidolgozása; oktatási segédanyagok kiadása;

oktatási tárgyú információk nyújtása; művészetoktatás; tehetséggondozás; felzárkóztatás; hagyományőrző

 rendezvények; online rendezvények.

 ( 111 )  236.585

 ( 151 )  2021.12.09.

 ( 210 )  M 21 01954

 ( 220 )  2021.05.17.

 ( 732 )  Complex Vital Kft., Diósd (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

 szolgáltatások: japán kések.

 ( 111 )  236.586

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 21 02111

 ( 220 )  2021.05.27.
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 ( 732 )  Mindig Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Soós Annamária Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Légkoncícionálóberendezések telepítése, javítása és karbantartása; fűtőberendezések telepítése, javítása és

 karbantartása; fagyasztókészülékek telepítése, javítása és karbantartása.

 ( 111 )  236.587

 ( 151 )  2021.12.09.

 ( 210 )  M 21 02127

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  Csuforné Somodi Anita, Noszvaj (HU)

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

 ( 541 )  CSUFOR

 ( 511 )  29    Dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; lekvárok [citrusfélékből];

 gyümölcslekvárok.

  33    Pálinka.

 ( 111 )  236.588

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 00556

 ( 220 )  2021.02.11.

 ( 732 )  Anilin Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Stugner Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Gyógyászati célú egészségügyi maszkok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  236.589

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 01056

 ( 220 )  2021.03.08.

 ( 732 )  MOST-ÉPKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 számítógépek és számítógépes perifériák.

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

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok,
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 nem textilből.

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

  37    Építőipari szolgáltatások.

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  236.590

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 02291

 ( 220 )  2021.06.10.

 ( 732 )  Eszt-RBrand Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  236.591

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 01212

 ( 220 )  2021.03.22.

 ( 732 )  WE ARE MEDIA TECH Bt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Gaál és Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  35    Reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése.

  41    Szórakoztatás; show-műsorok készítése.

 ( 111 )  236.592

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 21 01215

 ( 220 )  2021.03.22.

 ( 732 )  Villány-Siklósi Borút Egyesület, Siklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Villány eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borászati termékek.

 41    Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek; bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; borkóstolók

szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; bortúrák szervezése, lebonyolítása; alkotóműhelyek
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 szervezése és lebonyolítása.

  43    Vendéglátás; bár- és éttermi szolgáltatások; étel- és italellátás; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  236.593

 ( 151 )  2021.12.16.

 ( 210 )  M 21 01223

 ( 220 )  2021.03.23.

 ( 732 )  Ráduly Levente, Szolnok (HU)

 Sánta Szabolcs, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat; alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; felsőruházat; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok,

 mellények; kabátok, dzsekik; nadrágok; pólók; pulóverek; sapkák; szabadidő ruházat; zoknik.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi, és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: porvédő maszkok; védőálarcok-maszkok; hűtőmágnesek; USB pendrive-ok; egészségügyi

maszkok por elleni védelemre, orvosi célokra; karkötők, karperecek; karperecek, karkötők [ékszerek]; órák;

személyes dísztárgyak nemesfémből; ceruzák; füzetek; füzetpapír, jegyzetpapír: határidőnaplók; íróeszközök;

írószerek; jegyzettömbök, jegyzetblokkok, jegyzetfüzetek: naplók, naptárak; toll- és ceruzatartók; tollak; címkék,

matricák; matricák autókra; vasalható matricák; ernyők, esernyők; teraszra való ernyők; táskák, kézitáskák;

hátizsák, hátitáska; felfújható párnák; felfújható reklámballonok; felfújható reklámtárgyak; bögrék, korsók;

kulacsok [üresen]; üvegáru; dísztárgyak üvegből; alsóruházat: alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; felsőruházat;

férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; kabátok, dzsekik; nadrágok: pólók; pulóverek; sapkák;

 szabadidő ruházat; zoknik; felfújható játékok; felfújható strandjátékok.

  40    Lézeres gravírozási szolgáltatások; hímzés; nyomtatás textilekre.

 ( 111 )  236.594

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 01377

 ( 220 )  2021.03.31.

 ( 732 )  Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hronyecz Judit, Tatabánya

 ( 541 )  MET

 ( 511 )   42    Fajtatiszta ebek törzskönyvezési szolgáltatásai.

 ( 111 )  236.595

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 01379

 ( 220 )  2021.03.31.

 ( 732 )  Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hronyecz Judit, Tatabánya

 ( 541 )  MEOESZ

 ( 511 )   42    Fajtatiszta ebek törzskönyvezési, teljesítmény és küllem bírálati szolgáltatásai.

 ( 111 )  236.596

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 21 01903

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 24. szám, 2021.12.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3784



 ( 220 )  2021.05.12.

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

 ( 740 )  Dr. Wéber Péter, Budapest

 ( 541 )  Post-kor

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

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

 ( 111 )  236.597

 ( 151 )  2021.12.16.

 ( 210 )  M 21 02071

 ( 220 )  2021.05.25.

 ( 732 )  Scudy Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  236.598

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02072

 ( 220 )  2021.05.25.

 ( 732 )  Fógel Adrián, Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Informatikai berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; informatikai berendezésekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel

kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; nagykereskedelmi

szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel

kapcsolatban; telekommunikációs termék kiskereskedelme; számítógépes periféria nagykereskedelme;

számítógépes periféria kiskereskedelme; audiovizuális berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; audiovizuális berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus,

híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme; elektronikus, híradás-technikai berendezés, és

 alkatrészei kiskereskedelme.

 ( 111 )  236.599

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02075

 ( 220 )  2021.05.25.

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

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjárműkerekek; kerékpárkerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjárműkerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek
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járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 111 )  236.600

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02079

 ( 220 )  2021.05.25.

 ( 732 )  dr. Váradi Éva, Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; coaching gazdasági és menedzselési témákban; coaching [tréning]; képzési vagy oktatási

szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; oktatási szolgáltatások coaching formájában;

pénzügyekkel kapcsolatos coaching; politikai beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való

felkészítés és coaching; személyi coaching [képzés]; életmód-tanácsadás (képzés); karrier-tanácsadás [oktatás];

 oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 ( 111 )  236.601

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02246

 ( 220 )  2021.06.07.

 ( 732 )  FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FIONA FInacont ONline Administration

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

 ( 111 )  236.602

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02251

 ( 220 )  2021.06.07.

 ( 732 )  Media Future Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Piros Ádám, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  236.603

 ( 151 )  2021.12.08.
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 ( 210 )  M 21 02422

 ( 220 )  2021.06.17.

 ( 732 )  INTERCOM Bratislava s.r.o., Bratislava (SK)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Álló mosdócsaptelepek; automatikus csapok; bidécsapok; bidék; bidés WC-csészék; csapok; csapok,

csaptelepek; csapok csővezetékekhez; csapok, kifolyócsapok; csapok szaniter berendezésekhez; csapok

[vízcsapok]; csapok [vízcsapok] csövekhez; csapok vízellátó berendezésekhez; csapok vízszolgáltatáshoz; csapok

vízvezetékekhez; csaptelep levegőztetők; csaptelepek [vízcsapok]; csővégek csővezetékekhez; egészségügyi

készülékek és berendezések; egészségügyi [szaniter] berendezések részét képező vízcsapok; egykaros csapok

mosogatókhoz; falak zuhanykabinokhoz; falicsapok [vízvezeték szerelvények]; falra szerelt kifolyócsövek

mosogatókhoz; falra szerelt kifolyócsövek kézmosókhoz; falra szerelt kifolyócsövek bidékhez; falra szerelt

kifolyócsövek fürdőkádakhoz; falra szerelt különálló mosdók; fej feletti zuhanyrózsák; felszerelések

mosdóhelyiségekhez; fémdugók mosdókagylókhoz; fémdugók zuhanyzókhoz; fertőtlenítő-adagolók toalettekhez;

fertőtlenítőszer-adagolók mosdókhoz; fertőtlenítőszer-adagolók toalettekhez, WC-khez; fogantyúk, nyitókarok

csaptelephez; fürdőkabinok; fürdőkád felszerelések; fürdőkád-fülkék; fürdőkádak; fürdőkádak túlfolyói;

fürdőkádak vízvezeték rendszerének részét képező hajlékony csövek; fürdőszoba felszerelések egészségügyi

célokra [szaniteráruk]; fürdőszoba-felszerelések vízellátási célokra; fürdőszoba szerelvények; fürdőszobai

berendezések; fürdőszobai csapok; fürdőszobai melegítők; fürdőszobai mosdók; fürdőszobai mosdókagylók;

fürdőszobai mosdókagylók [szaniterberendezések részei]; fürdőszobai vízvezeték szerelvények; fűtőkészülékek

zuhanyfürdőkhöz; fűtött törölközősínek; fűtött törölközőszárító sínek; fúvókák forróvizes pezsgőfürdőkhöz; gépi

hajtású szaniterberendezések; gyermekbiztos védőfedelek fürdőkád lefolyókhoz; hajlékony fém gégecsövek

[szaniterberendezésekhez]; hidroterápiás kádak; higiéniai WC-ülőke lefedők; hordozható bidék; hordozható

épületekbe beépíthető WC-k; hordozható vizeldék szabadtéri tevékenységekhez; hordozható zuhanyok;

kádkifolyók; kádlefolyócsövek; kádak ülőfürdőkhöz; kádpanelek; kádparavánok; kádszerelvények víz

szabályozására, ellenőrzésére; keverő csaptelepek [vízcsapok]; keverő csaptelepek vízvezetékekhez;

keverőszelepek zuhanyokhoz; keverőcsapos zuhanyok; keverős zuhanyok; keverőszelepek, mint

szaniterberendezések részei; keverőszelepek [vízcsapok]; keverőszelepek [vízcsapok] mosogatókhoz;

keverőszelepek [vízcsapok] mosdókhoz; kézi tusolófejek zuhanyzókhoz; kézi zuhanyfejek; kézi zuhanyok;

kifolyócsövek [vízvezetékszerelvények]; lefolyó szerelvények fürdőkádhoz; lefolyó szerelvények mosdókhoz;

lefolyó szerelvények szaniterárukhoz; lefolyócsövek szaniter berendezésekhez; lefolyószűrők [vízvezeték

szerelvények]; levegőztetők vízcsapokhoz [csővezeték-szerelvények]; lezáró elemek, zsilipek

[szaniterkészülékek]; masszázskád berendezések; mobil [hordozható] szaniterberendezések; mosdócsapok;

mosdók, mosdókagylók; mosdókagyló dugók; mosdószekrények mint kézmosók; mosdótálak

[szaniterberendezések részei]; mosogató, mosdó egységek; mosogatók vízvezeték rendszerének részét képező

hajlékony csövek; működtető karok WC-k víztartályaihoz; öblítőberendezések; öblítőkarok [szaniterberendezések

részei]; piszoárok [szaniter berendezések részei]; piszoárfertőtlenítő egységek; piszoárok; szabályozó szelepek

kádakhoz [vízvezetékszerelvények]; szabályozószelepek zuhanyzókhoz [vízvezetékszerelvények]; szaniter

berendezések; szaniter lefolyószerelvények bidékhez; szaniter lefolyószerelvények fürdőkádakhoz; szaniter

lefolyószerelvények zuhanyokhoz; szaniter lefolyószerelvények mosdótálakhoz; szaniter szerelvények;

szaniteráruk; szelepek [csapok], mint szaniter berendezések részei; szelepek, mint szaniter berendezések részei;

szerelvények bidékhez; szerelvények egészségügyi célokra [szaniterberendezések]; szerelvények

masszázskádakhoz; szerelvények mosdókagylókhoz; szerelvények vízelvezetéshez; szűrők zuhanytálcákhoz;

toalettek [WC-k]; törölköző melegítők; ülőfürdők; ülőfürdőkádak; vécécsészék beépített bidé fúvókával; vécék;

vécék beépített víztartállyal; vécék mosási funkciókkal; vécék sterilizálási funkciókkal; vécékagylók;

vécékagylók gyermekeknek; vécéöblítő fogantyúk; vécétartályok; vécéülőkék; vécéülőkék gyerekeknek;

vízáramlást szabályozó csapok; vízcsapok; vízforralók, autogejzírek és fürdőszobai melegítők; vízhőmérséklet

kézi szabályozására szolgáló keverőcsapok; vízöblítő készülékek WC-khez; vízöblítéses vécék; vízszabályozó
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szelepek vízcsapokhoz; vízszolgáltató berendezések egészségügyi célokra; vízszolgáltató berendezések részét

képező mosdók; víztakarékos csaptelepek; víztakarékos vécék; víztakarékos zuhanyfejek; vízvezetékcsövek

egészségügyi berendezésekhez [szaniterberendezésekhez]; vízvezetékekhez való keverőcsapok; WC-csészék;

WC-k beépített zuhannyal; WC-k, vécék; WC-kagylók; WC-tartály úszógolyók; WC-tartályok; WC-tartályok

mint szaniterberendezések; WC-tetők; WC-ülőkék; WC-vízöblítő tartályok; zuhany-egységek;

zuhanyberendezések; zuhanyberendezések, -készülékek; zuhanyberendezések részét képező szabályozott,

irányított keverő csaptelepek; zuhanyfejek; zuhanycsapok; zuhanycsövek; zuhanyfülkék; zuhanyfülkék

vízvezeték rendszerének részét képező hajlékony csövek; zuhanyfürdő-szerelvények; zuhanykádak; zuhanyok;

zuhanyozók; zuhanypanelek; zuhanyrózsák; zuhanyszerelvények; zuhanytálcák; zuhanyzók készlet formájában

történő árusításra; fémdugók fürdőkádakhoz; ventilátorok hőcserélőkhöz; szobai ventilátorok; szellőztető

ventilátorok; háztartási szellőzőberendezések részét képző elektromos ventilátorok; elektromos ventilátorok

 [háztartási célokra]; elektromos meghajtású ventilátorok szellőztetési célokra.

 20    Babafürdető ülőkék; faliszekrények (törülköző) [bútor]; fürdetőszékek; fürdőszobaszekrények;

fürdőszobabútorok; fürdőszobai berendezések bútorok formájában; fürdőszobai székek; fürdőszobai szekrények;

fürdőszobai tükrök; fürdőszobaszekrények; hordozható fürdőülések csecsemőknek, fürdőkádakhoz;

mosdókagylóval egybeépített fürdőszobaszekrények; mosdószekrények; mosdóval egybeépített

fürdőszobaszekrények; műanyag fürdőszobabútorok; papírtörölköző-adagolók [rögzített, nem fémből];

törölközőállványok [bútor]; törülközőadagolók, rögzített, nem fémből; ülések babakádakba; WC-szekrények;

zuhanyülőkék; fogasok [bútorok]; fogasok, vállfák ruhákhoz; kabátakasztók, fogasok; kabátfogasok;

kabátfogasok [állványok]; kalapfogasok, kalapakasztók nem fém anyagokból; kampók, fogasok ruhaakasztó

rúdhoz, nem fémből; nem fém kabátakasztók; ruhaakasztók [állványok] nem fémből; ruhaakasztók [falra

szerelhető kampók] nem fémből; ruhaállványok [bútorok]; borotválkozó tükrök; falitükrök; falra rögzíthető

tükörcsempék; keretes forgatható állótükrök; kézitükrök; kézitükrök [piperetükrök]; kézitükrök [toaletthez];

öltözőszekrény-tükrök; tükrök [bútor]; nem fémből készült kapaszkodórudak fürdőkádakhoz; nem fémből készült

 kapaszkodók fürdőkádakhoz.

 21    Fürdőszobai vödrök; kefék kádakhoz; mosdószivacsok, szivacsok mosakodáshoz; toaletteszközök;

toalettkefék, WC-kefék; vécé- és fürdőszobatisztító eszközök; vécékefék; vécépumpák; WC-kefe tartók; adagolók

arcápoló kendőkhöz; adagolók testlemosó készítményekhez; arctisztító szivacsok; fali szappantartók; fürdőkefék;

kozmetikai polcok; papírtörlő-adagolók [kivéve rögzítettek]; samponadagolók; szappanadagolók;

szappandobozok; szappantartók; szivacstartók; tárolók, tartók kozmetikumoknak; tartók testlemosó szerekhez;

tartók WC kellékekhez; tusfürdő adagolók; tusfürdő tartó polcok; tusfürdő tartók; adagolók kozmetikumokhoz;

adagolók test- és szépségápoló szerekhez; adagolók WC-papír tárolására [kivéve rögzítettek]; dobozok

papírtörülközők adagolására; egészségügyipapír-adagolók; egészségügyipapír-tartók, vécépapírtartók;

fémdobozok papírtörülközők adagolására; folyékonyszappan-adagolók; folyékonyszappan-tartók; fürdőszobai

mosdókagylók [tartályok]; fürdőszobai pohártartó; kézmosó szappan tartók; kézmosó szappant tartó polcok;

kézmosószappan-adagolók; kozmetikai tárolóedények; nem rögzített kéztörlő-adagolók; papírtörölköző adagoló;

sampontartók; sminkszivacstartók; toalettpapír-adagolók; toalettpapír-tartók; törölközőállványok;

törölközőtartók; törölközőtartó gyűrűk; törölközőtartók; törölközőtartók és törölközőtartó-gyűrűk;

törülközőkosarak; vattagolyó adagolók; vattapamacs-tartók; vécépapír-tartók; vécépapírtartó-állvány;

vécépapírtartók; fogkefe- és fogkrémtartók; fogkefetartók/tokok; fogkefetartók; állítható magasságú, plafonra

szerelhető ruhaszárító állványok; falra szerelt ruhaszárító állványok; ruhaszárító állványok; ruhaszárító állványok

 [nem fűtött]; ruhaszárítók, ruhaszárító állványok; speciális ruhákhoz tervezett ruhaszárító állványok; pohártartók.

 ( 111 )  236.605

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02426

 ( 220 )  2021.06.18.

 ( 732 )  NLC Tanácsadói Csoport Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; ásvány- és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

 alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  236.606

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02427

 ( 220 )  2021.06.18.

 ( 732 )  UPL CORPORATION LIMITED, Port Louis (MU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HUSKY

 ( 511 ) 5    Gyomirtó szerek (herbicidek); rovarirtó szerek (pesticidek); rovarirtó szerek (inszekticidek); gombaölő szerek

(fungicidek); féregirtók (vermicidek); rágcsálóirtók; gyomirtók (weedicidek); a gyomok irtására és férgek

 elpusztítására szolgáló készítmények.

 ( 111 )  236.607

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02430

 ( 220 )  2021.06.18.

 ( 732 )  Hidvégi Otília, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Lábápolási készítmények (nem gyógyhatású-).

  44    Lábápolás; lábápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  236.611

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 02133

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  Deák Regina 25%, Budakalász (HU)

 Deák Gyula 50%, Budakalász (HU)

 ifj. Deák Gyula 25%, Budakalász (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; kávéitalok; kávékeverékek; kávékivonatok; kávékapszulák; kávékoncentrátumok; csokoládés kávé;

őrölt kávé; koffeinmentes kávé; instant kávé; kávé, pörköletlen; ízesített kávék; pörköletlen kávék; szemes kávék;
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pörkölt kávébab; tejes kávéitalok; kávé kifőtt formában; kávé őrölt formában; kávé alapú töltelékek; kávé alapú

italok; előkészített kávés italok; kávéból készült italok; cukorral bevont kávészemek; fogyasztásra kész kávé és

 kávé alapú italok; kávé alapú jeges italok; kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy italokban].

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

kávé; kávéitalok; kávékeverékek; kávékivonatok; kávékapszulák; kávékoncentrátumok; csokoládés kávé; őrölt

kávé; koffeinmentes kávé; instant kávé; kávé, pörköletlen; ízesített kávék; pörköletlen kávék; szemes kávék;

pörkölt kávébab; tejes kávéitalok; kávé kifőtt formában; kávé őrölt formában; kávé alapú töltelékek; kávé alapú

italok; előkészített kávés italok; kávéból készült italok; cukorral bevont kávészemek; fogyasztásra kész kávé és

 kávé alapú italok; kávé alapú jeges italok; kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy italokban].

 ( 111 )  236.612

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 02293

 ( 220 )  2021.06.10.

 ( 732 )  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 mate 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 piactér biztosítása 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 befektetési tanácsadás szolgáltatás; online valós idejű valutakereskedés; pénzügyi tanácsadási és

konzultációs szolgáltatások; értékutalványok kibocsátása; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési

 szolgáltatások); valutaátutalási szolgáltatások.

 ( 111 )  236.613

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 21 02297

 ( 220 )  2021.06.10.

 ( 732 )  Horváth Péter, Ganna (HU)

 ( 740 )  Rácz és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dolixír

 ( 511 )  5    Természetgyógyászati készítmények.

 ( 111 )  236.615

 ( 151 )  2021.12.07.

 ( 210 )  M 21 02300

 ( 220 )  2021.06.10.

 ( 732 )  Rakun Kft., Veszprém (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; vendéglátással kapcsolatos, többször használatos eszközök, tányérok, edények, evőeszközök,

 étel tárolására alkalmas dobozok.

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

 ételszállítással kapcsolatos edények, eszközök kis- és nagykereskedelme, internetes forgalmazása.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; ételek szállítására alkalmas edények bérbeadása;

 evőeszközök, edények bérbeadása; italtárolásra alkalmas edények, poharak bérbeadása.

 ( 111 )  236.616

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 01779

 ( 220 )  2021.05.03.

 ( 732 )  Chronos Systems Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

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

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  236.617

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 00104

 ( 220 )  2021.01.13.

 ( 732 )  MASTER GOOD Kft., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 554 )
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 ( 511 )   29    Baromfihús.

 ( 111 )  236.618

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 01771

 ( 220 )  2021.05.02.

 ( 732 )  QTC Central Europe Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  236.619

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 01773

 ( 220 )  2021.05.02.

 ( 732 )  Kiss Sándor, Kiskőrös (HU)

 ( 541 )  A sikeres életmódváltás itt kezdődik!

 ( 511 ) 9    Média streaming szoftverek; letölthető oktatási média; oktatási szoftverek; oktatási táblagép alkalmazások;

 videocastok; videofelvételek; zenei videofelvételek; letölthető videofelvételek; video streaming eszközök.

 35    Reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; videofelvételek készítése reklámcélokra;

 videofelvételek készítése marketing célokra.

 38    Kommunikáció online blogokon keresztül; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a

letölthető fájlokat valamint a számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; adatfolyamos

(streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások; internetes audio- és video streaming [egyidejű vagy

azonnali adatfolyam]; internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes

video streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok

továbbítása; digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül történő továbbítása; digitális

hálózatokon keresztül történő videoátvitel; hang, videó és információ továbbítása; interneten keresztül történő

videoadatátvitel; online video-on-demand szolgáltatáson keresztül biztosított filmekhez és televízió-műsorokhoz

való hozzáférés rendelkezésre bocsátása; online video-on-demand szolgáltatáson keresztül biztosított video- és

audiotartalmakhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátása; video on-demand közvetítések; video-on-demand

műsorokat kínáló internetes portálhoz való hozzáférés biztosítása; video-on-demand szolgáltatások; videocasting;

 videófeltöltési szolgáltatások.

 41    Oktatási anyagok kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási

kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek kiadása; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása;

fitneszoktatás, útmutatás; fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás; fizikai erőnléti oktatás; formában tartó

sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos

szolgáltatások; golf-fitneszoktatás; hódeszka oktatás; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
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sporttevékenységek oktatása; súlyzós edzés oktatása; téli sportokkal kapcsolatos oktatás; testedzéssel kapcsolatos

oktatás; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedzéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; pilates oktatás; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; elektronikus

könyvtári szolgáltatások elektronikus információnyújtáshoz (beleértve az archív információkat) szöveg, audio

 és/vagy video információ formájában.

  42    Internetes blogok hosztolása.

 ( 111 )  236.620

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 01774

 ( 220 )  2021.05.03.

 ( 732 ) Magyar Művészeti Innovációs Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Viszlói Ügyvédi Iroda, Gödöllő

 ( 541 )  Magyar Művészeti Innovációs Központ MMIK

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

 ( 111 )  236.621

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 01602

 ( 220 )  2021.04.20.

 ( 732 )  X-Meditor Kft., Győr (HU)

 ( 541 )  Open Art Night

 ( 511 )   41    Kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése.

 ( 111 )  236.622

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 01778

 ( 220 )  2021.05.03.

 ( 732 )  INDEX.HU Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Ma is tanultam valamit

 ( 511 )  16    Folyóiratok; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; grafikai reprodukciók;

hírlevelek; katalógusok; kézikönyvek (útmutatók); könyvecskék, brosúrák; könyvek; naptárak; nyomtatott

 publikációk; prospektusok; újságok.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; ár összehasonlító szolgáltatások; célzott marketing; gazdasági előrejelzések; gazdasági

versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák); információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások;

médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek; sajtófigyelés; televíziós reklámozás; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; vállalati

 kommunikációs szolgáltatások.

 41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; fotóriportok készítése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek

 publikálása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása.
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 ( 111 )  236.623

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 01780

 ( 220 )  2021.05.03.

 ( 732 )  Chronos Systems Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Xpandium

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

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

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  236.624

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 01765

 ( 220 )  2021.04.30.

 ( 732 )  IT Részleg Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes

 perifériák.

  35    Üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

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

 minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  236.625

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 01604

 ( 220 )  2021.04.20.

 ( 732 )  X-Meditor Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése.
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 ( 111 )  236.627

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 20 03735

 ( 220 )  2020.12.04.

 ( 732 )  Deniz Nuri E.V., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. ifj. Sallay József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Deniz Street Fashion

 ( 511 )   25    Ruházat.

 ( 111 )  236.629

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 01782

 ( 220 )  2021.05.04.

 ( 732 )  Kaprinyák Nikolett, Budapest (HU)

 ( 740 )  Frang Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online reklámozás számítógépes kommunikációs

hálózatokon keresztül; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva;

reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok készítése és elhelyezése

mások számára; reklámok megjelenítése mások részére; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes

hálózatokon történő online reklámozást; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazási ágazattal

kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása]; reklámszövegek megjelentetése;

reklámszövegek publikálása; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámhirdetések megjelentetése;

online közösségi gazdálkodási szolgáltatások; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; harmadik

személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása;

reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; harmadik személyek termékeinek

és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások;

internetes reklámozási szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és

 kommunikációs hálózatokon keresztül; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; online reklámozás.

 43    Információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; online

információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban; online információnyújtás szállodai

foglalásokkal kapcsolatban; szállásinformációk biztosítása az interneten; szállodákkal kapcsolatos elektronikus

 információs szolgáltatások; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban.

 ( 111 )  236.630

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 01048

 ( 220 )  2021.03.08.

 ( 732 )  FARM-Energy Logistic Fejlesztő, Szervező és Befektető Kft., Cece (HU)

 ( 740 )  Illés Levente Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok, árpabor [sör], citromos sör [shandy], komlókivonatok sör előállításához, malátacefre,

 malátasör, söralapú koktélok, sörbetek [italok], sörcefre, sörök.

 ( 111 )  236.631

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 01937

 ( 220 )  2021.05.14.

 ( 732 )  Sásvári Csaba, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  MEDI-KORREKT

 ( 511 )   42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba.

  44    Egészségügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  236.632

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 01784

 ( 220 )  2021.05.04.

 ( 732 )  Hanó Miklós, Békéscsaba (HU)

 ( 541 )  Hanó féle házikolbász

 ( 511 )   29    Kolbász.

 ( 111 )  236.633

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 01057

 ( 220 )  2021.03.08.

 ( 732 )  Don Pomodoro Kft., Komárom (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás hagyományos nápolyi ételekkel.

 ( 111 )  236.634

 ( 151 )  2021.12.13.

 ( 210 )  M 21 01722

 ( 220 )  2021.04.28.

 ( 732 )  Jetharam Nemaram Gehlot, Nashik, Maharashtra (IN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  YUTIKA

 ( 511 ) 3    Henna; henna porok; fekete henna; hajfestékek és hajszínezők; fehérítő készítmények és egyéb anyagok

mosodai használatra; kozmetikai cikkek és illatszerek; tisztító készítmények; tisztító termékek; kozmetikumok;

fényező termékek; szőrtelenítő készítmények; súrolószerek; csiszolószerek; illatszerek; illóolajok; bőrápolási
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készítmények; krémek, testápolók; szappanok; samponok; hajolajok; hajszeszek; hajzselék; fürdőolajok, kivéve

az orvosi célra szolgálókat; személyes felhasználásra szolgáló dezodorok és izzadsággátlók; fogtisztító termékek;

henna és henna testfestékek; kéztisztító készítmények; arctisztító készítmények; hajkezelő és kondicionáló szerek;

 ammónia alapú hajszínezők.

 ( 111 )  236.635

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 01896

 ( 220 )  2021.05.11.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Petrisor János, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 111 )  236.636

 ( 151 )  2021.12.09.

 ( 210 )  M 21 01948

 ( 220 )  2021.05.17.

 ( 732 )  dr. Nagyné Vácity Eszter, Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; kevert

illóolajok; természetes esszenciaolajok; növényi illóolajok; aromaterápiás készítmények; természetes illatszerek;

parfüm készítmények; parfüm; természetes olajok parfümökhöz; masszázsolajak; ájurvédikus masszázsolajak;

parfümök és illatanyagok; illóolajok kozmetikai használatra; testolaj; esszenciális olajok; esszenciális olajok

 egyéni használatra.

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

illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; kevert

illóolajok; természetes esszenciaolajok; növényi illóolajok; aromaterápiás készítmények; természetes illatszerek;

parfüm készítmények; parfüm; természetes olajok parfümökhöz; masszázsolajak; ájurvédikus masszázsolajak;

parfümök és illatanyagok; illóolajok kozmetikai használatra; testolaj; esszenciális olajok; esszenciális olajok

 egyéni használatra.

  40    Illóolajok keverése megrendelésre, aromaterápiás használatra.

 44    Masszázs; masszázs szolgáltatások; masszázzsal kapcsolatos információk; terápiás szolgáltatások; terápiás

masszázzsal kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások; terápiás testkezelések; lábmasszázs szolgáltatások;

 ájurvéda terápia; aromaterápiás szolgáltatások.
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 ( 111 )  236.637

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 01897

 ( 220 )  2021.05.12.

 ( 732 )  K9-Immun Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 541 )  K9 INUFactor

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők állatok számára; immunerősítők állatoknak;

állatgyógyászati készítmények dagnatos betegségek kezelésére; étrend-kiegészítők állatok számára daganatos

bántalmak kezelésére; immunerősítő készítmények állatok számára; immunerősítő készítmények háziállatok

számára; immunerősítő készítmények kutyák számára; vitaminkészítmények állatok számára; mikroorganizmus

kultúrát, gyógygombát és colostrum kivonatot tartalmazó állatgyógyászati készítmények; gyógygomba tartalmú

autoimmun problémák kezelésére szolgáló készítmények kutyáknak; táplálékkiegészítők kutyáknak; allergia

 kezelésére szolgáló készítmény kutyáknak.

 ( 111 )  236.638

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 01898

 ( 220 )  2021.05.12.

 ( 732 )  Péteri-Takáts Zoltán Miklós, Budapest (HU)

 ( 541 )  ANULU

 ( 511 )  35    Autóhifi termékek, házimozi termékek, szórakoztató elektronikai termékek, hajós termékek, háztartási és

konyhafelszerelési eszközök, kerékpárok, rollerek, sporteszközök, baba-mama termékek, babakocsik, ruházati

cikkek, játékok és játékszerek, egészségügyi eszközök, sportcikkek, szépségápolási termékek, mobiltelefon és

 tartozékai, televíziók és projektorok kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásai.

 ( 111 )  236.639

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 01899

 ( 220 )  2021.05.12.

 ( 732 )  Lévay Csaba Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; adatfeldolgozás üzleti célú adatgyűjtéshez; a közszektor cégeinek

üzletvezetéséhez kapcsolódó üzleti tanácsadási szolgáltatások; bemutatók szervezése üzleti célokra;

benchmarking szolgáltatások (üzletszervezési gyakorlatok értékelése); benchmarking (üzletszervezési

gyakorlatok értékelése); cégek létrehozásához kapcsolódó üzleti szolgáltatások; cégek működtetéséhez

kapcsolódó professzionális üzleti szaktanácsadás; előadások, prezentációk rendezése üzleti célokra;

felszámolással kapcsolatos üzleti tanácsadás; éves beszámolók készítése üzleti vállalkozások számára;

felvásárlásokhoz (üzleti) kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; felvásárlásokhoz kapcsolódó üzleti

tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció; franchise-hoz kapcsolódó üzleti

tanácsadás; fizetésképtelenséghez kapcsolódó üzleti szaktanácsadó szolgáltatások; franchise létrehozásával és

működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise megoldásokkal kapcsolatos üzleti

információk szolgáltatása; franchise megoldásokkal kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; franchise-ok

létrehozásával kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; franchise-ok üzemeltetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási

szolgáltatások; franchise-ra vonatkozó üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise üzletek létesítésével

kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti ügyek adminisztrációja;

franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás;
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franchise-zal kapcsolatos üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; franchisingra vonatkozó üzleti tanácsadási

szolgáltatások; gazdasági előrejelző elemzések üzleti célokra; gazdasági tanulmányok üzleti célokra; globális

számítógépes hálózatról vagy az internetről nyújtott online üzleti információs szolgáltatások; globális

számítógépes hálózaton keresztül végzett értékesítés feldolgozásához nyújtott üzleti adminisztrációs

szolgáltatások; gyártáshoz kapcsolódó üzleti tanácsadó szolgáltatások; gyártással kapcsolatos üzletviteli

tanácsadás; információtechnológiai adminisztrációval kapcsolatos üzleti konzultáció; információk biztosítása

kereskedelmi üzletekről és kereskedelmi információkról a globális számítógépes hálózat útján; interneten

keresztül nyújtott üzletvezetési szaktanácsadás; ipari vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos értékelések; ipari

vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása;

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása interneten; kereskedelmi információk és tanácsadás ügyfelek számára (ügyféltanácsadó üzlet);

kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi üzletek közvetítése és megkötése; kereskedelmi, üzleti

információk szolgáltatása; kereskedelmi üzleti információk szolgáltatása számítógépes adatbázisok segítségével;

kereskedelmi üzleti menedzsment; kereskedelmi vállalatalapítással kapcsolatos üzleti segítségnyújtás;

kereskedelmi üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; kereskedelmi vállalatoknak nyújtott,

üzleti ügyeik bonyolításával kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi vállalkozások üzletvezetési adminisztrációja;

kereskedelmi vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos értékelések; kereskedelmi vállalkozásokkal kapcsolatos

üzletviteli tanácsadási szolgáltatások; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és promóciós célból;

kiállítások szervezése üzleti célokra; kiszervezési szolgáltatások az üzleti elemzések terén; kiszervezési

szolgáltatások az üzleti tevékenységek területén; koncepciók kidolgozása üzleti gazdaságtanhoz; könyveléshez

kapcsolódó üzleti tanácsadás; könyvszakértői üzleti szolgáltatások; konzultáció az üzleti felvásárlások területén;

közös vállalkozások létrehozásával kapcsolatos üzleti szolgáltatások; külföldi üzleti ügyek intézése;

marketingmenedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás;

mezőgazdasággal kapcsolatos üzleti információk szolgáltatása; minőségmenedzsment rendszerek nyújtásához

kapcsolódó üzleti konzultációs szolgáltatások; modellek üzleti menedzsmentje; növekedés finanszírozásával

kapcsolatos üzleti tanácsadás; online üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára lebonyolított

kereskedelmi tranzakciók intézése; online üzleti címjegyzékek összeállítása; online üzleti és kereskedelmi

 információk szolgáltatása; online üzleti hálózati szolgáltatások; online üzleti menedzsment.

 ( 111 )  236.640

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02073

 ( 220 )  2021.05.25.

 ( 732 )  Szép Krisztina Katalin, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Wéber Helga, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  236.641

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02078

 ( 220 )  2021.05.25.

 ( 732 )  Tving Co., Ltd., Mapo-gu, Seoul (KR)

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

 ( 541 )  TVING
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 ( 511 )  38    Előfizetéses televíziós műsorszórási szolgáltatások; műsorszórás; igény szerinti adat-, audio-, video-, játék-

és multimédia tartalom továbbítási szolgáltatások; digitális média streaming szolgáltatások; digitális

médiatartalom streaming szolgáltatások mások számára; hozzáférés biztosítása mobil internetes portálokhoz;

szöveges üzenetek és videók továbbítása mobileszközökön keresztül; video streaming szolgáltatások; üzenetek

elektronikus továbbítása vásárlási információs szolgáltatás céljából; online chat szobák biztosítása; műholdas

adási és televíziós műsorszórási szolgáltatások; kábeles műsorszórási szolgáltatások; film- és televíziós

szolgáltatások sugárzása mobil kommunikációs hálózatokon keresztül; internetes műsorszolgáltatások; hozzáférés

biztosítása digitális zenei oldalakhoz az interneten; vizuális tartalom továbbítása az interneten keresztül;

műsorszórás az interneten keresztül; televíziós programok sugárzása igény szerinti (on-demand) és megtekintés

alapján fizetendő (pay-per-view) televíziós szolgáltatásokkal; igény szerinti videó műsorszórás; hozzáférés

biztosítása internetes portálhoz, amely igény szerinti (on-demand) video programokat tartalmaz; kábeltelevíziós

programok sugárzása; televíziós programok továbbítása; televíziós műsorszórás; multimédiás tartalom

továbbítása kommunikációs hálózatokon keresztül; telekommunikációs gépek és készülékek bérbeadása;

 műsorszóró berendezések kölcsönzése; set-top boxok kölcsönzése.

 ( 111 )  236.642

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02247

 ( 220 )  2021.06.07.

 ( 732 )  ATLANTIC Beruházási, Ingatlan Fejlesztési, Építési és Szervezési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sárdy, Szalántai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  236.643

 ( 151 )  2021.12.13.

 ( 210 )  M 21 02253

 ( 220 )  2021.06.08.

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 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, blokkok

[papíráruk], bónok, utalványok, borítékok [papíráruk], fényképek [nyomtatott], folyóiratok, hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók [papíráru], írólap, írópapír; ívek [papíráruk];

kártyák; katalógusok, képek, képeslapok, levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék,

brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; naptárak; noteszok (1); papír; portrék, arcképek; poszterek; sablonok

 [papíráruk]; színező könyvek; szórólapok; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógépes

fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; célzott marketing; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok
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szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy

reklámcélokra; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; keresőmotor-optimalizálás

reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások;

médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós

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

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1);

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés; termékminták, áruminták terjesztése; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil

meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési

 tanácsadás.

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

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

hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; podcastok átvitele; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési

rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; fotóriportok készítése;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok

működtetése; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tördelési szolgáltatások,

 nem hirdetési célokra; videorögzítés; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; zenei produkciók.

 ( 111 )  236.644

 ( 151 )  2021.12.13.

 ( 210 )  M 21 02254

 ( 220 )  2021.06.08.

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 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, blokkok

[papíráruk], bónok, utalványok, borítékok [papíráruk], fényképek [nyomtatott], folyóiratok, hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók [papíráru], írólap, írópapír; ívek [papíráruk];

kártyák; katalógusok, képek, képeslapok, levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék,

brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; naptárak; noteszok (1); papír; portrék, arcképek; poszterek; sablonok

 [papíráruk]; színező könyvek; szórólapok; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógépes

fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; célzott marketing; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy
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reklámcélokra; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; keresőmotor-optimalizálás

reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások;

médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós

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

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1);

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés; termékminták, áruminták terjesztése; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil

meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési

 tanácsadás.

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

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

hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; podcastok átvitele; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési

rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; fotóriportok készítése;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok

működtetése; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tördelési szolgáltatások,

 nem hirdetési célokra; videorögzítés; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; zenei produkciók.

 ( 111 )  236.645

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02601

 ( 220 )  2021.06.28.

 ( 732 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  KK TÉRKŐ

 ( 511 )  19    Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési célokra;

burkolólapok építéshez, nem fémből; beton; bitumen építési anyagok; díszlécek párkányokhoz, nem fémből,

építési célokra; építőanyagok, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok formájában;

építőkövek, járólapok, nem fémből; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; padlóburkoló mozaiklapok,

nem fémből; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból; táblás faburkolat; útburkoló anyagok; válaszfalak,

 nem fémből.

  37    Építés; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari gépek kölcsönzése; útburkolás.

  42    Építési tervkészítés; építészeti konzultáció; ipari formatervezés; műszaki szakértői tevékenység.

 ( 111 )  236.646

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02602

 ( 220 )  2021.06.28.

 ( 732 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési célokra;

burkolólapok építéshez, nem fémből; beton; bitumen építési anyagok; díszlécek párkányokhoz, nem fémből,

építési célokra; építőanyagok, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok formájában;

építőkövek, járólapok, nem fémből; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; padlóburkoló mozaiklapok,

nem fémből; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból; táblás faburkolat; útburkoló anyagok; válaszfalak,

 nem fémből.

  37    Építés; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari gépek kölcsönzése; útburkolás.

  42    Építési tervkészítés; építészeti konzultáció; ipari formatervezés; műszaki szakértői tevékenység.

 ( 111 )  236.647

 ( 151 )  2021.12.09.

 ( 210 )  M 21 01949

 ( 220 )  2021.05.17.

 ( 732 )  dr. Nagyné Vácity Eszter, Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; kevert

illóolajok; természetes esszenciaolajok; növényi illóolajok; aromaterápiás készítmények; masszázsolajak;

 illóolajok kozmetikai használatra; testolaj.

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

illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; kevert

illóolajok; természetes esszenciaolajok; növényi illóolajok; aromaterápiás készítmények; masszázsolajak;

 illóolajok kozmetikai használatra; testolaj.

 ( 111 )  236.648

 ( 151 )  2021.12.09.

 ( 210 )  M 21 01950

 ( 220 )  2021.05.17.

 ( 732 )  dr. Nagyné Vácity Eszter, Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; kevert

illóolajok; természetes esszenciaolajok; növényi illóolajok; aromaterápiás készítmények; masszázsolajak;
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 illóolajok kozmetikai használatra; testolaj.

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

illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; kevert

illóolajok; természetes esszenciaolajok; növényi illóolajok; aromaterápiás készítmények; masszázsolajak;

 illóolajok kozmetikai használatra; testolaj.

 ( 111 )  236.652

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 02625

 ( 220 )  2021.07.01.

 ( 732 )  Veress Márton Antal, Leányfalu (HU)

 ( 740 )  Veress Gábor Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  236.653

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 02621

 ( 220 )  2021.06.30.

 ( 732 )  TDS Buda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Roland Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  236.657

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 02447

 ( 220 )  2021.06.21.

 ( 732 )  Somló Spirit Korlátolt Felelősségű Társaság, Somlóvásárhely (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BLTN Hard Seltzer

 ( 511 )   33    Alkoholos italok (sörök kivételével).

 ( 111 )  236.659

 ( 151 )  2021.12.09.

 ( 210 )  M 21 01951

 ( 220 )  2021.05.17.

 ( 732 )  dr. Nagyné Vácity Eszter, Baja (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; kevert

illóolajok; természetes esszenciaolajok; növényi illóolajok; aromaterápiás készítmények; esszenciális olajok;

 esszenciális olajok egyéni használatra.

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

illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; kevert

illóolajok; természetes esszenciaolajok; növényi illóolajok; aromaterápiás készítmények; esszenciális olajok;

 esszenciális olajok egyéni használatra.

 ( 111 )  236.662

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 02279

 ( 220 )  2021.06.09.

 ( 732 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  Hyper-pro

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  236.663

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02273

 ( 220 )  2021.06.09.

 ( 732 )  Kar.Ma.Art Divat- és Formatervező, Alkotóművészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintér Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Blúzok; blézerek; egyrészes ruhák; farmerkabátok; felsőruházat; felsőkabátok; férfi és női dzsekik, kabátok,

nadrágok, mellények; férfi és női ingek; garbónyakú felsők; hamis garbónyakú felsők; hétköznapi, utcai viselet;

hivatalos viselet; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; időjárásálló felsőruházat; ingek; jógafelsők; kabátok

nőknek; kapucnis felsők; kardigánok; készruhák; kordbársony ingek; kosztümök; kötényruhák, ingruhák; kötött

dzsekik, kabátok; kötött pólók; kötött topok; lezser, hétköznapi ingek; melegítőfelsők; melegítő felsők, sportos

pulóverek; melegítőfelsők; mellények; műbőr ruházat; női felsőruházat; női ingek, blúzok; női kosztümök; női

ruhák; nyakpántos topok [felsőrészek]; nyitott nyakú ingek; nyomtatott pólók; otthoni ruházat; pamutkabátok;

pelerin, köpeny; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; poncsók; pulóverek; pulóverek, kötényruhák;

pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, szvetterek; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; ruházati cikkek nők

számára; selyemruházat; sport felsők, topok; sportruházat; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szélálló öltözék;
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szélálló ruházat; széldzsekik; szőtt ingek; szőtt ruházat; télikabátok; topok [ruházati cikkek]; vágott felsők;

vállpántok ruházati cikkekhez; vastag ingek; vászon ruházat; visszahajtott, magasnyakú pulóverek, pólók [garbó];

 vízhatlan ruházati cikkek; vízhatlan felsőruházat; zakók, dzsekik.

 ( 111 )  236.664

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02113

 ( 220 )  2021.05.27.

 ( 732 )  Jadran - Galenski Laboratorij d.d., Rijeka (HR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VIZORED

 ( 511 )  3    Illatszer készítmények; kozmetikai szerek, testápolási cikkek.

5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra, diétás termékek; diétás ételkiegészítők, diétás készítmények,

gyógyszerészeti termékek; gyógyszerek, gyógyászati készítmények, gyógyszerészeti készítmények, gyógyászati

 célra szánt higiéniai termékek, gombaölőszerek (fungicidek).

 ( 111 )  236.665

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02120

 ( 220 )  2021.05.28.

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

 ( 740 )  Dr. Molnár Emese, Budapest

 ( 541 )  Firgun

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

 ( 111 )  236.667

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02479

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  236.668

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02480

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Kecskemét (HU)

 ( 541 )  Petőfi200

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

 ( 111 )  236.669

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02483
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 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Szegedi Szakképzési Centrum, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Grafikai tervezés.

 ( 111 )  236.670

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02485

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Szegedi Szakképzési Centrum, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Grafikai tervezés.

 ( 111 )  236.671

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02482

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Szegedi Szakképzési Centrum, Szeged (HU)

 ( 541 )  SZEREVI

 ( 511 )   41    Oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás.

 ( 111 )  236.672

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02484

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Szegedi Szakképzési Centrum, Szeged (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   42    Grafikai tervezés.

 ( 111 )  236.674

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 00096

 ( 220 )  2021.01.13.

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

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  Dunatex Gold

 ( 511 ) 1    Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes
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 gyanták; színezékek; porfestékek, pigmentek, zománcok.

 19    Építőanyagok nem fémből; építőpanelek nem fémből, továbbá bevonatok; habarcsok, vakolatok építési

 célokra.

 35    Festékek, lakkok, rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok, nyers természetes

gyanták, színezékek, porfestékek, pigmentek, zománctermékek kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; festékek,

lakkok, rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok, nyers természetes gyanták,

színezékek, porfestékek, pigmentek, zománctermékek internetes kereskedelme; reklámozás- és

marketingtevékenységek; kiállítások és termékbemutatók; kereskedelmi hálózatok működtetése; franchise

 rendszerek működtetése; outsourcing szolgáltatások.

 ( 111 )  236.675

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 00097

 ( 220 )  2021.01.13.

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

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  Dunamix

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

 gyanták; színezékek; porfestékek, pigmentek, zománcok.

 19    Építőanyagok nem fémből; építőpanelek nem fémből, továbbá bevonatok; habarcsok, vakolatok építési

 célokra.

 35    Festékek, lakkok, rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok, nyers természetes

gyanták, színezékek, porfestékek, pigmentek, zománctermékek kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; festékek,

lakkok, rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok, nyers természetes gyanták,

színezékek, porfestékek, pigmentek, zománctermékek internetes kereskedelme; reklámozás- és

marketingtevékenységek; kiállítások és termékbemutatók; kereskedelmi hálózatok működtetése; franchise

 rendszerek működtetése; outsourcing szolgáltatások.

 ( 111 )  236.677

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 00098

 ( 220 )  2021.01.13.

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

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  Dunatex

 ( 511 ) 1    Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

 gyanták; színezékek; porfestékek, pigmentek, zománcok.

 19    Építőanyagok nem fémből; építőpanelek nem fémből, továbbá bevonatok; habarcsok, vakolatok építési

 célokra.

 35    Festékek, lakkok, rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok, nyers természetes

gyanták, színezékek, porfestékek, pigmentek, zománctermékek kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; festékek,

lakkok, rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok, nyers természetes gyanták,

színezékek, porfestékek, pigmentek, zománctermékek internetes kereskedelme; reklámozás- és

marketingtevékenységek; kiállítások és termékbemutatók; kereskedelmi hálózatok működtetése; franchise

 rendszerek működtetése; outsourcing szolgáltatások.

 ( 111 )  236.678
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 ( 151 )  2021.12.16.

 ( 210 )  M 21 01060

 ( 220 )  2021.03.09.

 ( 732 )  Villa Italia Gruppo Kft., Siófok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Olasz kávé; olasz alapanyagból készült pékáru.

  35    Olasz alkoholtartalmú italok kiskereskedelmi szolgáltatása.

 ( 111 )  236.679

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 01216

 ( 220 )  2021.03.22.

 ( 732 )  Villány-Siklósi Borút Egyesület, Siklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Villány eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borászati termékek.

 41    Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek; bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; borkóstolók

szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; bortúrák szervezése, lebonyolítása; alkotóműhelyek

 szervezése és lebonyolítása.

  43    Vendéglátás; bár- és éttermi szolgáltatások; étel- és italellátás; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  236.680

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 00099

 ( 220 )  2021.01.13.

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

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  Dunatex Silver

 ( 511 ) 1    Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

 gyanták; színezékek; porfestékek, pigmentek, zománcok.

 19    Építőanyagok nem fémből; építőpanelek nem fémből, továbbá bevonatok; habarcsok, vakolatok építési

 célokra.

 35    Festékek, lakkok, rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok, nyers természetes

gyanták, színezékek, porfestékek, pigmentek, zománctermékek kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; festékek,

lakkok, rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok, nyers természetes gyanták,

színezékek, porfestékek, pigmentek, zománctermékek internetes kereskedelme; reklámozás- és

marketingtevékenységek; kiállítások és termékbemutatók; kereskedelmi hálózatok működtetése; franchise

 rendszerek működtetése; outsourcing szolgáltatások.

 ( 111 )  236.681

 ( 151 )  2021.12.08.
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 ( 210 )  M 21 02295

 ( 220 )  2021.06.09.

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  NHP Zöld Otthon Program

 ( 511 )  36    Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek; bankügyletek lebonyolítása, finanszírozási szolgáltatások,

jelzálogbank, kölcsön (finanszírozás), pénzügyek intézése építőipari projektekhez, pénzügyi értékbecslés

(biztosítás, bankügyletek, ingatlan), részletfizetési hitelnyújtás; pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi

 információk nyújtása weboldalon keresztül, online banki szolgáltatások, elektronikus úton történő tranzakciók.

 ( 111 )  236.682

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02121

 ( 220 )  2021.05.28.

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

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

  
( 546 )

 ( 511 )   32    Ivóvíz.

 ( 111 )  236.683

 ( 151 )  2021.12.08.

 ( 210 )  M 21 02118

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  Szakmai Vizsgaközpont, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

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

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

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

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

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

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

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

 (képzés) szervezése és lebonyolítása.

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás.

 ( 111 )  236.685

 ( 151 )  2021.12.09.

 ( 210 )  M 21 01843

 ( 220 )  2021.05.07.

 ( 732 )  MVM Energetika Zrt., Budapest (HU)
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 ( 541 )  Future Talks

 ( 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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  236.686

 ( 151 )  2021.12.09.

 ( 210 )  M 21 02372

 ( 220 )  2021.06.15.

 ( 732 )  Ji Xiaocheng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Meggyesi Zita, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Vetítőgépek, diavetítők, projektorok.

 ( 111 )  236.687

 ( 151 )  2021.12.09.

 ( 210 )  M 21 01842

 ( 220 )  2021.05.07.

 ( 732 )  MVM Energetika Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  MVM Future Talks

 ( 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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  236.688

 ( 151 )  2021.12.09.

 ( 210 )  M 21 02027

 ( 220 )  2021.05.20.

 ( 732 )  Péteri-Takáts Zoltán Miklós, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Autóhifi termékek, házimozi termékek, szórakoztató elektronikai termékek, hajós termékek, háztartási és

konyhafelszerelési eszközök, kerékpárok, rollerek, sporteszközök, baba-mama termékek, babakocsik, ruházati

cikkek, játékok és játékszerek, egészségügyi eszközök, sportcikkek, szépségápolási termékek, mobil telefon és

 tartozékai, televíziók és projektorok kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásai.

 ( 111 )  236.689

 ( 151 )  2021.12.09.

 ( 210 )  M 21 01840
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 ( 220 )  2021.05.07.

 ( 732 )  MVM Energetika Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Future Talks / Powered by MVM

 ( 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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  236.690

 ( 151 )  2021.12.14.

 ( 210 )  M 21 00173

 ( 220 )  2021.01.19.

 ( 732 )  Nemzetközi Judo Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Ékszerek; nemesfémek és ötvözeteik; nemesfémből készült műtárgyak, műalkotások; ékszertartók [ládikák];

dobozok nemesfémből; óratokok; szíjak órákhoz; kulcskarikák [apró díszekkel, fityegőkkel]; szobrok

 nemesfémből; medálok; órák; időmérő eszközök.

 16    Papír; papír-írószer áruk; poszterek; könyvek; újságok; fényképek [nyomtatott]; prospektusok; oktatási és

 képzési anyag (készülékek kivételével); nyomatok; nyomtatványok.

  25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; sálak; nyakkendők.

  27    Tornaszőnyegek, tornatermi padlóburkolatok.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai munka;

reklámanyagok szétosztása; üzleti információk; üzleti információs szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás,

menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; adminisztratív tanácsadás és adminisztratív információnyújtás a

konferenciák résztvevőinek, látogatóinak és kiállítóinak; adatok gyűjtése, frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; kereskedelmi vásárok szervezése; vásárok, kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése és

 lebonyolítása.

 38    Műsorszórási szolgáltatások; sportrendezvényekkel kapcsolatos televíziós műsorok és más audiovizuális,

 illetve multimédiás tartalmak sugárzása az interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül.

 41    Oktatás biztosítása; szakmai képzés, betanítás; sport- és kulturális tevékenységek; mozifilmek gyártása;

sportlétesítmények üzemeltetése; ülések, konferenciák vagy kongresszusok szervezése és levezetése;

sportversenyek rendezése; judo sporttal kapcsolatos sportversenyek rendezése; videófelvételek készítése

sporteseményekről; videók, videofelvételek készítése; információnyújtás sporttevékenységekhez; sportversenyek

szervezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szövegírás; szövegírás sportversenyek

 versenyszabályzataival kapcsolatban.

 45    Arbitrációs szolgáltatások; sporttal kapcsolatos választott bírósági szolgáltatások; képviselet jogvitákban

[jogi szolgáltatások]; sporttal kapcsolatos peres szolgáltatások; jogi tanácsadás; sporttal kapcsolatos jogi

tanácsadás; sportversenyek versenyszabályzataival kapcsolatos értelmezési szolgáltatás és sportversenyek
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versenyszabályzatainak a sportversenyeken való alkalmazásának felügyelete [jogi szolgáltatás]; sporttevékenység

 gyakorlásával kapcsolatos tanácsadói tevékenység [jogi szolgáltatás].

 ( 111 )  236.697

 ( 151 )  2021.12.09.

 ( 210 )  M 21 00734

 ( 220 )  2021.02.25.

 ( 732 )  "BOGNÁR-VIN" Borászati és Kereskedelmi Kft., Akasztó (HU)

 ( 740 )  Halász Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  MÉZES LEVENDULA ÁGI

 ( 511 )  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

koktélok; ásványvizek; gyümölcslevek; izotóniás italok; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák

szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek [italok]; sörök; szódavíz; szódavizek; szőlőmust;

szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített

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

[alkoholmentes italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szörpök italokhoz;

szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz; tartósított must,

erjesztetlen; üdítőitalok készítéséhez használt porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőital

 sűrítmény limeléből; szénsavas italok.

 ( 111 )  236.698

 ( 151 )  2021.12.09.

 ( 210 )  M 21 00735

 ( 220 )  2021.02.25.

 ( 732 )  "BOGNÁR-VIN" Borászati és Kereskedelmi Kft., Akasztó (HU)

 ( 740 )  Halász Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  MÉZES BODZAVIRÁG-LIME ÁGI

 ( 511 )  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

koktélok; ásványvizek; gyümölcslevek; izotóniás italok; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák

szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek [italok]; sörök; szódavíz; szódavizek; szőlőmust;

szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített

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

[alkoholmentes italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szörpök italokhoz;

szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz; tartósított must,

erjesztetlen; üdítőitalok készítéséhez használt porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőital

 sűrítmény limeléből; szénsavas italok.

 ( 111 )  236.699

 ( 151 )  2021.12.09.

 ( 210 )  M 21 00737

 ( 220 )  2021.02.25.

 ( 732 )  "BOGNÁR-VIN" Borászati és Kereskedelmi Kft., Akasztó (HU)

 ( 740 )  Halász Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  MÉZES MÁLNA-CITROMFŰ ÁGI

 ( 511 )  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

koktélok; ásványvizek; gyümölcslevek; izotóniás italok; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák

szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek [italok]; sörök; szódavíz; szódavizek; szőlőmust;

szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített

ásványvizek készítéséhez; szirupok tejsavó alapú italok készítéséhez; szirupok üdítőkhöz; szörpök
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[alkoholmentes italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szörpök italokhoz;

szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz; tartósított must,

erjesztetlen; üdítőitalok készítéséhez használt porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőital

 sűrítmény limeléből; szénsavas italok.

 ( 111 )  236.700

 ( 151 )  2021.12.09.

 ( 210 )  M 21 00740

 ( 220 )  2021.02.25.

 ( 732 )  "BOGNÁR-VIN" Borászati és Kereskedelmi Kft., Akasztó (HU)

 ( 740 )  Halász Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  MÉZES SÜLT ALMA ÁGI

 ( 511 )  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

koktélok; ásványvizek; gyümölcslevek; izotóniás italok; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák

szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek [italok]; sörök; szódavíz; szódavizek; szőlőmust;

szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített

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

[alkoholmentes italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szörpök italokhoz;

szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz; tartósított must,

erjesztetlen; üdítőitalok készítéséhez használt porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőital

 sűrítmény limeléből; szénsavas italok.

 ( 111 )  236.701

 ( 151 )  2021.12.09.

 ( 210 )  M 21 00741

 ( 220 )  2021.02.25.

 ( 732 )  "BOGNÁR-VIN" Borászati és Kereskedelmi Kft., Akasztó (HU)

 ( 740 )  Halász Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  ICE TEA ÁGI

 ( 511 )  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

koktélok; ásványvizek; gyümölcslevek; izotóniás italok; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák

szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek [italok]; sörök; szódavíz; szódavizek; szőlőmust;

szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített

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

[alkoholmentes italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szörpök italokhoz;

szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz; tartósított must,

erjesztetlen; üdítőitalok készítéséhez használt porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőital

 sűrítmény limeléből; alkoholmentes teaízű italok.

 ( 111 )  236.707

 ( 151 )  2021.12.09.

 ( 210 )  M 21 00502

 ( 220 )  2021.02.10.

 ( 732 )  Kovács Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: brossok, kitűzők [ékszerek];
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egyedi ékszerek; egyedi tervezésű ékszerek; ékszeráruk; ékszerdoboz; ékszerdobozok és óradobozok; ékszerek;

ékszerek gyermekeknek; ékszertartók; gyűrűk [ékszerek]; karkötők [ékszerek]; karperecek, karkötők [ékszerek];

kitűzők [ékszerek]; nemesfém ékszerek; női ékszerek; nyakláncok [ékszerek]; karkötők, karperecek; jótékonysági

karkötők; órával kombinált karperecek, karkötők; nyakláncok; óradobozok, óratokok; órák és karórák;

ékszer-rendszerezők; ékszertálak; férfi, női és gyermek ruházat; ruházat sportoláshoz; sportruházat; sport felsők,

 topok; sportruhák és -mezek; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; sportnadrágok.

 ( 111 )  236.715

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 02271

 ( 220 )  2021.06.08.

 ( 732 )  TTEFF INTERNATIONAL LTD, Limassol (CY)

 ( 541 )  JOLLY

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

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

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

 ( 111 )  236.716

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 02108

 ( 220 )  2021.05.27.

 ( 732 )  Végh Anett Tamara, Kecel (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; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); étrend-kiegészítők állatok számára, gyógyhatású állateledel.

 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; ehető

 rágnivalók állatok részére, táplálékok és takarmányok állatoknak (1); táplálékok és takarmányok állatoknak (2).

 ( 111 )  236.717

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 02106

 ( 220 )  2021.05.27.

 ( 732 )  Pandan Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Somogyi Andrea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Műanyagfóliák csomagolásra.
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 ( 111 )  236.718

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 01929

 ( 220 )  2021.05.14.

 ( 732 )  Proaktív Plusz Kft., Szirmabesenyő (HU)

  

( 546 )

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

szolgáló készülékek és berendezések; napelemcellák; napelemlapkák; napelemsorozatok; napelemtöltők;

napelemek áramtermeléshez; ipari napelemek; háztartási napelemek; napelemes akkumulátorok; napelemek,

szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez; kristályos szilícium napelemek; napelemek

 elektromos áram fejlesztéséhez; hordozható napelempanelek villamos energia generálásához.

 37    Építőipari szolgáltatások; lakások napelemes áramellátó rendszereinek üzembe helyezése; napelemes

 áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez.

  44    Kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások; fűnyírási szolgáltatások.

 ( 111 )  236.719

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 01572

 ( 220 )  2021.04.19.

 ( 732 )  Kozma Levente, Vác (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek, saját tervezésű játszótéri eszközök.

  35    Játékok és játékszerek, saját tervezésű játszótéri eszközök kereskedelme, webshopon történő értékesítés.

  42    Játékok, játszótéri eszközök tervezése és kivitelezése.

 ( 111 )  236.720

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 02453

 ( 220 )  2021.06.18.

 ( 732 )  Pelso-Chem Kft., Balatonboglár (HU)

 ( 541 )  PELSO

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

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

 ( 111 )  236.721

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 02455

 ( 220 )  2021.06.21.

 ( 732 )  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás biztosítása.

 ( 111 )  236.722

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 02456

 ( 220 )  2021.06.21.

 ( 732 )  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás biztosítása.

 ( 111 )  236.723

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 02457

 ( 220 )  2021.06.21.

 ( 732 )  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás biztosítása.

 ( 111 )  236.724

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 02458

 ( 220 )  2021.06.21.

 ( 732 )  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás biztosítása.

 ( 111 )  236.725

 ( 151 )  2021.12.10.
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 ( 210 )  M 21 02623

 ( 220 )  2021.06.30.

 ( 732 )  Cornexi Kft., Cegléd (HU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  ZABRUDI

 ( 511 )  30    Csokoládé; gabonakészítmények; gabonaszeletek; magas protein tartalmú gabonaszeletek: müzli;

müzliszeletek; magas protein tartalmú müzliszeletek; gabonapelyhek; kukoricapehely; zabpehely; zab alapú

ételek; snack ételek (gabona alapú); csokoládébevonatú zabszeletek; magas protein tartalmú csokoládé-bevonatú

 zabszeletek.

 ( 111 )  236.726

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 02627

 ( 220 )  2021.07.02.

 ( 732 )  MEDICOR Elektronika Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; fogyatékkal élők számára

kialakított terápiás eszközök és segédeszközök; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;

lélegeztető készülékek mesterséges lélegeztetéshez; mesterséges lélegeztető készülékek; motoros lélegeztető

 készülékek mesterséges lélegeztetéshez; lélegeztető készülékek orvosi használatra.

 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; minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása;

minőségbiztosítási konzultáció, tanácsadás; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés;

 számítógépes szoftverekhez kapcsolódó minőségellenőrzés.

  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  236.728

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 01956

 ( 220 )  2021.05.17.

 ( 732 )  Első Magyar Keleti Vetőmag Kft., Karcag (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok; cirokból készült sörök;

 ízesített sörök; kézműves sörök; sör alapú italok; sörök.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok; cirokból készült

 sörök; ízesített sörök; kézműves sörök; sör alapú italok; sörök.

 ( 111 )  236.729

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 01940

 ( 220 )  2021.05.15.

 ( 732 ) Pomarium Satmaricum Mezőgazdasági Termelő-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
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 Társaság, Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Dániel Mátyás, Érd

 ( 541 )  Használat előtt kérdezze meg növényorvosát

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

 műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

 ( 111 )  236.730

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 01941

 ( 220 )  2021.05.15.

 ( 732 ) Pomarium Satmaricum Mezőgazdasági Termelő-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

 Társaság, Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Dániel Mátyás, Érd

 ( 541 )  A talaj biológia nélkül csak geológia

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

 műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

 ( 111 )  236.731

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 01762

 ( 220 )  2021.04.30.

 ( 732 )  Robitschko Davor József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Grafikai szolgáltatások; számítógépes grafikai szolgáltatások; számítógépes grafikai tervezési

szolgáltatások; grafikai illusztrációs szolgáltatások; grafikai tervező szolgáltatás; grafikai illusztrációk tervezése;

animációk tervezése mások megbízásából; fotorealisztikus kétdimenziós grafikák tervezése; építészeti

 látványtervezés; háromdimenziós látványtervezés; építészeti és mérnöki szolgáltatások.

 ( 111 )  236.732

 ( 151 )  2021.12.11.

 ( 210 )  M 21 02205

 ( 220 )  2021.06.02.

 ( 732 )  Palota Nails Kft., Várpalota (HU)

 ( 740 )  dr. Miklós Márton, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Épített köröm tipek formázására szolgáló por; fedőlakkok, körömlakkvédő rétegek [top coat]; körömalapozó

lakkok, rétegek [kozmetikai]; körömcsillám; köröm-kondicionálók; körömkrémek; körömágybőr-puhítók;

körömalapozók [kozmetikai cikkek]; körömápoló készítmények; körömápoló kozmetikai készítmények;

körömápoló kozmetikumok; körömdíszítő matricák; körömerősítő készítmények, szerek; körömerősítő ragasztók;

körömerősítő szerek, oldatok; körömerősítők; körömerősítők [kozmetikumok]; körömfestő tollak; körömgél,

körömzselé; körömjavító készítmények; körömkeményítők; körömlakk-alapozók; körömlakk készítmények;

körömlakk lemosó; körömlakklemosó készítmények; körömlakklemosó tollak; körömlakklemosók
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[kozmetikumok]; körömlakkok; körömlakkok kozmetikai célokra; körömmatricák; körömszínező por;

körömvilágosítók; kozmetikai körömszárító készítmények; bőr-, szem- és körömápoló készítmények; körömágy

kondicionálók; körömágykrémek; körömágybőr-eltávolítók; ajakbalzsam [nem gyógyhatású]; ajakbalzsam,

szőlőzsír; ajakbevonók (nem gyógyhatású); ajakkenőcsök, ajakbalzsamok; ajakkondicionálók; ajakkrémek;

ajakvédők [kozmetikai]; ajakvédők (nem gyógyhatású); napblokkoló ajakírok [kozmetikumok]; nem gyógyhatású

ajakápoló készítmények; haj kezelésére szolgáló kondicionálók; hajhidratáló kondicionálók; hajöblítők

[samponok, kondicionálók]; kondicionáló balzsam; kondicionáló krémek; kondicionáló samponok;

kondicionálóspray-k a fejbőr ápolására; borotválkozás utáni hidratálókrém; hidratáló készítmények [kozmetikai

szerek]; hidratáló koncentrátumok [kozmetikai]; hidratálókrémek kozmetikai használatra; hidratáló krémek, tejek

és zselék; hidratáló maszkok; hidratáló testápolók; hidratáló testápolók [kozmetikai]; hidratáló zselék, gélek

[kozmetikai]; hidratálók [kozmetikumok]; hidratálókrémek; kozmetikai hidratálók; napozás utáni hidratálók; nem

gyógyhatású hidratálók; bőrhidratáló maszkok; kozmetikai maszkok; pórusösszehúzó maszkcsomagok

kozmetikai alkalmazásra; tisztító maszkok; arc és test maszkok/pakolások; arctisztító maszkok; fogtisztító

 folyadékok, oldatok; fogtisztító por; fogtisztító szerek és szájvizek.

 ( 111 )  236.734

 ( 151 )  2021.12.13.

 ( 210 )  M 21 02452

 ( 220 )  2021.06.18.

 ( 732 )  Pelso-Chem Kft., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  LEXY

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

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

 ( 111 )  236.735

 ( 151 )  2021.12.13.

 ( 210 )  M 21 02241

 ( 220 )  2021.06.04.

 ( 732 )  Ladikné Apor Tímea, Komárom (HU)

 ( 740 )  dr. Pardavi László, Győr

  
( 546 )

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

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

 ( 111 )  236.736

 ( 151 )  2021.12.13.

 ( 210 )  M 21 02232

 ( 220 )  2021.06.04.

 ( 732 )  Gerlits Réka 50%, Budapest (HU)

 Mészáros Piroska 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Bátorságok Könyve

 ( 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.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  236.737

 ( 151 )  2021.12.13.

 ( 210 )  M 21 02227

 ( 220 )  2021.06.03.

 ( 732 )  Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BSECB

 ( 511 )  35    Információk gyűjtése és számítógépes adatbázisokba rendszerezése; kereskedelmi információk

 szolgáltatása.

 36    Adatszolgáltatás tőzsdei árfolyamokról; értékpapírok kereskedésével kapcsolatos tájékoztatás, információs

szolgáltatás; értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; értéktőzsdei információs szolgáltatások;

határidős ügyletek kereskedelmével kapcsolatos tőzsdei szolgáltatások; derivatívákkal való kereskedelmi

szolgáltatások; értékpapír kereskedelmi szolgáltatások; elektronikus tőzsdei szolgáltatások; opciós

kereskedelemmel kapcsolatos tőzsdei szolgáltatások; pénzügyi értékpapírok; tőzsdei szolgáltatások; tőzsdei

árakkal kapcsolatos információnyújtás; részvény- és értékpapír piaci információnyújtás; tőzsdékkel kapcsolatos

információk és adatok biztosítása; piaci árfolyamokkal kapcsolatos árkalkulációs információnyújtás; pénzügyi

információs szolgáltatások; pénzügyi információnyújtás számítógépes terminálok segítségével; pénzügyi

információk tőzsdei árfolyamok formájában; pénzügyi információk nyújtása; értékpapírokkal kapcsolatos

pénzügyi elemzések készítése; értékpapírokkal kapcsolatos számítógépesített információnyújtás; értékpapírokkal

kapcsolatos információs szolgáltatások; mutatókkal, indexekkel kapcsolatos árkalkulációs információnyújtás;

 kereskedés határidős értékpapír-indexekkel.

 ( 111 )  236.738

 ( 151 )  2021.12.13.

 ( 210 )  M 21 01702

 ( 220 )  2021.04.26.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Duna/Dunai eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő alkoholos borok; asztali borok; desszertborok;

édes borok; eredetmegjelöléssel védett borok; fehérbor; fehér habzóborok; 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,

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
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 reklámcélú terjesztése; 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 )  236.739

 ( 151 )  2021.12.13.

 ( 210 )  M 21 02402

 ( 220 )  2021.06.17.

 ( 732 )  Axente Gréta, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Orosz János, Budapest

 ( 541 )  Greti's

 ( 511 )  30    Müzliszeletek, energiaszeletek; müzlik; müzliből készített rágcsálnivalók; müzli desszertek; müzli; gabona

alapú müzliszeletek; főként gabonaféléket tartalmazó müzlik; búzaalapú müzliszeletek; müzliszeletek; reggeli

 gabonafélék, zabkása, búzadara; reggeli sütemények.

 35    Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; kereskedelmi szolgáltatások,

interneten is, a következőkre vonatkozóan: müzlik; kereskedelmi szolgáltatások, interneten is, a következőre

vonatkozóan: müzliből készített rágcsálnivalók; kereskedelmi szolgáltatások, interneten is, a következőre

vonatkozóan: müzli desszertek; kereskedelmi szolgáltatások, interneten is, a következőre vonatkozóan: gabona

alapú müzliszeletek; kereskedelmi szolgáltatások, interneten is, a következőre vonatkozóan: főként gabonaféléket

tartalmazó müzlik; kereskedelmi szolgáltatások, interneten is, a következőre vonatkozóan: búza alapú

müzliszeletek; kereskedelmi szolgáltatások, interneten is, a következőre vonatkozóan: müzliszeletek,

energiaszeletek; kereskedelmi szolgáltatások, interneten is, a következőre vonatkozóan: reggeli gabonafélék,

 zabkása, búzadara; kereskedelmi szolgáltatások, interneten is, a következőre vonatkozóan: reggeli sütemények.

 ( 111 )  236.740

 ( 151 )  2021.12.13.

 ( 210 )  M 21 02242

 ( 220 )  2021.06.04.

 ( 732 )  Első Roma Média Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Rádió Dikh

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  236.741

 ( 151 )  2021.12.14.

 ( 210 )  M 21 02265

 ( 220 )  2021.06.08.

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

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjárműkerekek; kerékpárkerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjárműkerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek
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járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 111 )  236.744

 ( 151 )  2021.12.13.

 ( 210 )  M 21 01908

 ( 220 )  2021.05.12.

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

 ( 740 )  Dr. Wéber Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára.

  30    Tea.

 ( 111 )  236.745

 ( 151 )  2021.12.13.

 ( 210 )  M 21 02263

 ( 220 )  2021.06.08.

 ( 732 )  Grunda Dávid, Ajak (HU)

 ( 541 )  okossarok

 ( 511 )   37    Számítógép, laptop, illetve telefonszervíz szolgáltatások.

 ( 111 )  236.746

 ( 151 )  2021.12.13.

 ( 210 )  M 21 02192

 ( 220 )  2021.06.01.

 ( 732 )  Bedeco Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  VitaCorp

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

 ( 111 )  236.747

 ( 151 )  2021.12.13.

 ( 210 )  M 21 02539

 ( 220 )  2021.06.24.

 ( 732 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyászati diagnosztikai tesztcsíkok; tesztcsíkok testfolyadékok paramétereinek mérésére.

9    Mérőberendezések; mérőműszerek; mérőszenzorok; elektromos mérőkészülékek; digitális mérőberendezések;

optikai mérő komponensek; automata mérőműszerek; kutatólaboratóriumi elemzők vér és más testnedvek

mérésére, vizsgálatára és elemzésére; alkatrészek, tartozékok, eldobható küvetták és küvettatartók a fent említett

árukhoz; mikroszkópok gyógyászati használatra; számítógépes hardver; számítógépes szoftverek; számítógépes

szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; interfész szoftverek; applikációs szoftverek; operációs

szoftverek; grafikai szoftverek; kommunikációs szoftverek; mesterségesintelligencia-szoftverek; képfelismerő

szoftverek; számítógépes szoftverek digitális képfeldolgozáshoz; képfeldolgozó berendezések és készülékek;

 távközlési berendezések és műszerek.

 10    Gyógyászati berendezések és készülékek; diagnosztikai berendezések és készülékek gyógyászati

használatra; gyógyászati berendezések és készülékek testfolyadékok tesztelésére vagy elemzésére; gyógyászati

berendezések és készülékek vizeletvizsgálathoz; automata testfolyadék analizátorok orvosi használatra;

vércukorszint-mérő berendezések és készülékek; alkatrészek és tartozékok a fent említett árukhoz, eldobható

 küvetták és küvettatartók gyógyászati és klinikai laboratóriumi használatra.

 ( 111 )  236.748

 ( 151 )  2021.12.13.

 ( 210 )  M 21 02013

 ( 220 )  2021.05.19.

 ( 732 )  Primag Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Szalai Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai

 készítmények ipari és tudományos felhasználásra; tápanyagok növényeknek.

  22    Zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához.

 31    Árpa; feldolgozatlan árpa; sörfőzéshez használt árpa; bab, friss; friss babcsíra; borsó, friss; burgonya, friss;

friss burgonya; búza; búza vetőmag; feldolgozatlan búza; friss búza; cékla, friss; friss cékla; cukkini, friss; friss

cukkini; nyers cukkini; fejes saláta, friss; feldolgozatlan csemegekukorica-csövek [hántolva vagy hántolatlanul];

csemegekukorica [friss]; friss fokhagyma; friss szójabab; friss zöldségek; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett

melléktermékek, állati fogyasztásra; hagymák, friss zöldségek; kukorica; kukorica takarmánypogácsa

szarvasmarháknak; lencse [zöldségféle], friss; madáreledelek; magvak; magvak állati fogyasztásra; magvak

[gabona]; magvak [vetőmagvak]; nyers magvak; természetes magvak; mész állati takarmányhoz; növények; nyers

hajdina; olajos takarmánypogácsák; paprika [növény]; paraj, friss [spenót]; póréhagyma, friss; repce

takarmánypogácsák szarvasmarháknak; rozsmag; szemes gabona, feldolgozatlan; takarmány istállóban tartott

állatoknak; táplálék házi kedvenceknek; táplálékok és takarmányok állatoknak; uborka, friss; zab; trágyával

 bevont vetőmagok; vetőmagok; vetőmagok kertészeti célra; vetőmagok mezőgazdasági célra; zöldség vetőmag.

 ( 111 )  236.749
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 ( 151 )  2021.12.13.

 ( 210 )  M 21 02714

 ( 220 )  2021.07.09.

 ( 732 )  Bálint Gáspár, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KÜRTŐSBON

 ( 511 )  30    Csokoládéval bevont sütemények; fogyasztásra kész desszertek [csokoládéalapú]; fő alkotórészként

csokoládét tartalmazó élelmiszerek; édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; csokoládé alapú

töltelékek süteményekhez; csokoládét tartalmazó nem gyógyhatású lisztes édességek; csokoládéval bevont nem

gyógyhatású lisztes édességek; sütemények; süteménytészta; csokoládés sütemények; tartós sütemények; krémes

sütemények; keverékek süteménykészítéshez; liszt alapú sütemények; krémeket tartalmazó sütemények;

süteményekhez való tészta; fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; krémeket és gyümölcsöt tartalmazó

sütemények; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); kakaó; kakaóporok;

kakaókészítmények; kakaós termékek; cukrászsütemények kakaóalapú összetevői; pékáruk; friss péksütemények;

készítmények pékáruk készítéséhez; csokoládés töltelékek pékárukhoz; cukrászáru; cukrászsütemények; lekváros

sütemények; lekvárral bevont édességek; lekvárral töltött sütemények; lekvárral töltött cukrászsütemények;

lekvárral töltött péksütemények; csokoládé alapú töltelékek; édes töltelékek süteményekhez; édes töltelékek

cukrászsüteményekhez; édes töltelékek péksüteményekhez; ízesített édes töltelékek süteményekhez; ízesített édes

töltelékek cukrászsüteményekhez; ízesített édes töltelékek péksüteményekhez; édes krémmel töltött sütemények;

édes krémmel töltött cukrászsütemények; édes krémmel töltött péksütemények; édes mázak és töltelékek;

kelttészták gyümölcsöt tartalmazó töltelékkel; csokoládé édességek; csokoládékrémek; csokoládémassza;

csokoládéöntetek; csokoládés édesipari termékek; csokoládés édességek; csokoládéval bevont édességek; cukor,

természetes édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek; cukorbevonat; cukorbevonatú

édességek; cukorbevonat-keverékek; cukorból előállított élelmiszerek desszertek készítéséhez; cukorból

előállított élelmiszerek desszertek édesítéséhez; cukormassza; cukormáz, glazúr; cukormáz keverékek; cukormáz

süteményekhez; cukormentes édességek; édes öntetek; édes szirupok; édes tészták; édességek; édesség-termékek

(nem gyógyhatású -); édességek, nyalánkságok; ételek kelesztéséhez használt készítmények; ételekhez adható

 ízesítő anyagok [nem illóolajok]; ételekhez adható pikáns ízesítő anyagok [nem illóolajok].

 ( 111 )  236.750

 ( 151 )  2021.12.13.

 ( 210 )  M 20 01494

 ( 220 )  2020.05.29.

 ( 732 )  Dr. Makó Klaudia, Budapest (HU)

 ( 541 )  webügyvéd

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; előírásoknak való megfelelés ellenőrzése; engedélyek jogi

ügyintézése; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi

kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések

tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi

tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban;

szellemi tulajdon licenszelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal

 kapcsolatos konzultáció; személyes háttéradatok vizsgálata; személyes levelezési szolgáltatások.

 ( 111 )  236.752

 ( 151 )  2021.12.15.
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 ( 210 )  M 21 01291

 ( 220 )  2021.03.25.

 ( 732 )  SALINEN AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT, Ebense (AT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Bad Ischlben és a környékbeli Hallstattban, Altaussében és Ebenseeben előállított asztali só.

 ( 111 )  236.753

 ( 151 )  2021.12.14.

 ( 210 )  M 21 01638

 ( 220 )  2021.04.22.

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

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

 ( 541 )  SCLERYDA

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti termékek; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszer; orvosi készítmények;

gyógyszerkészítmények neurológiai rendellenességek kezelésére; gyógyszerkészítmények központi idegrendszeri

 betegségek és rendellenességek kezelésére; gyógyszerkészítmény sclerosis multiplex kezelésére.

 ( 111 )  236.754

 ( 151 )  2021.12.14.

 ( 210 )  M 21 01640

 ( 220 )  2021.04.22.

 ( 732 )  Mohan Meakin Limited, Himachal Pradesh (IN)

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

 ( 541 )  OLD MONK

 ( 511 )   32    Sör.

 ( 111 )  236.755

 ( 151 )  2021.12.14.

 ( 210 )  M 21 02163

 ( 220 )  2021.05.31.

 ( 732 )  EURÓPA LAIGONG Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Czövek és Deme Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Rakodógépek (mozgató és kezelőberendezések); kotrógépek (földmunkagépek); mezőgazdasági,

talajmozgató, építési, olaj és gázkitermelő és bányászati berendezések; erőgépek; motorok (a szárazföldi

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

 kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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 ( 111 )  236.756

 ( 151 )  2021.12.14.

 ( 210 )  M 21 02165

 ( 220 )  2021.05.31.

 ( 732 )  VR Tours Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  VR Tours

 ( 511 )  39    Városnéző túrák szervezése, lebonyolítása; városnéző séták szervezése és lebonyolítása, az érintett

 helyszínekhez fűződő történelmi eseményeinek felidézésével.

 ( 111 )  236.757

 ( 151 )  2021.12.14.

 ( 210 )  M 21 02355

 ( 220 )  2021.06.14.

 ( 732 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NINJAMAS PYJAMA PANTS

 ( 511 )  5    Eldobható pelenkák és szobatisztaságra szoktató pelenkanadrágok kisgyermekeknek.

 ( 111 )  236.761

 ( 151 )  2021.12.15.

 ( 210 )  M 20 03477

 ( 220 )  2020.11.16.

 ( 732 )  Zhenjiang Vinegar Association, Zhenjiang, Jiangsu (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Ecet.

 ( 111 )  236.765

 ( 151 )  2021.12.15.

 ( 210 )  M 21 00614

 ( 220 )  2021.02.16.

 ( 732 )  COFCO International (Beijing) Co., Ltd., Chao Yang District, Beijing (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Rizs; liszt; metélt tészta, nudli; durva gabonaőrletek; gabonakészítmények; babliszt; hántolt árpa;

árpaőrlemény; feldolgozott hajdina; dara emberi fogyasztásra; metélttészta-alapú készételek; makaróni; tészta;

kakaó; kávé; kakaó italok tejjel; kávé alapú italok; tea; teaalapú italok; cukor; kandiscukor; cukrászsütemény;

méz; kekszek; sütemények; pudingok; gombóc; szusi; pattogatott kukorica; gabonaalapú snack ételek;

ételkeményítő; fagylaltok és jégkrémek; konyhasó; szójaszósz; fűszerek, ízesítők; fűszerek; élesztő; eszenciák

élelmiszerekhez, kivéve étereszenciák és eszenciaolajok; habfixáló készítmények tejszínhabhoz; húspuhító szerek

 háztartási használatra; glutén [sikér] étkezési használatra.

 ( 111 )  236.769
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 ( 151 )  2021.12.20.

 ( 210 )  M 21 01869

 ( 220 )  2021.05.10.

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

 ( 541 )  Angyalmenza

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű

gyorséttermi szolgáltatások; étel biztosítása rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; étel és ital catering

bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering

szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények

számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik

számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; ételosztás hajléktalanoknak vagy hátrányos

helyzetűeknek; étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési szolgáltatások spanyol ételek biztosításával kapcsolatban;

étkeztetési szolgáltatások iskolák számára; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési

szolgáltatások szanatóriumok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési

szolgáltatások oktatási intézmények számára; étkeztetési szolgáltatások japán ételek biztosításával kapcsolatban;

étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával

kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások kórházak számára; étkeztetési szolgáltatások nyugdíjasotthonok számára;

éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára; jótékonysági szolgáltatások,

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

kávéellátási szolgáltatások irodák számára [italok biztosítása]; kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering

szolgáltatások; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik

számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése; szállodai catering

szolgáltatások; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos

információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételrendelési szolgáltatások;

éttermek értékelései; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi asztalfoglalás; éttermi

foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi tájékoztató szolgáltatások; főzési

tanácsadás; információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban;

konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel

kapcsolatban; receptekkel kapcsolatos tanácsadás; sütési technikákkal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás nyújtása éttermekkel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások

az étel és ital catering területén; ügynökségi szolgáltatások éttermi foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások

 éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban.

 ( 111 )  236.770

 ( 151 )  2021.12.17.

 ( 210 )  M 21 02572

 ( 220 )  2021.06.25.

 ( 732 )  Dr. Shahbazi Irani Arvin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mándó Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vinshah

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; ajakvédők [kozmetikai]; arckrémek [kozmetikai]; arckrémek kozmetikai használatra; arclemosó

tejek kozmetikai használatra; bőrápoló krémek [kozmetikai]; bőrápoló krémek kozmetikai célokra; bőrtisztítók

[kozmetikai]; kenőcsök kozmetikai célokra; kozmetikai arcápoló készítmények; kozmetikai ceruzák; kozmetikai

festékek; kozmetikai fodrászkészítmények; kozmetikai kézkrémek; kozmetikai krémek és tejek; kozmetikai

maszkok; kozmetikai szerek; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai vatta; napolajok kozmetikai

célokra; száj- és fogápoló kozmetikai készítmények; természetes olajok kozmetikai célokra; test- és arczselék

[kozmetikai cikkek]; ajakbalzsam, szőlőzsír; ajakfények; ajakrúzs; bőr-, szem- és körömápoló készítmények;
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dezodorok személyes használatra [illatszerek]; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok szemöldökhöz;

 kozmetikumok szemhéjfesték formájában; parfümök személyes használatra.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; műfogak; csapok műfogakhoz;

orvosi köpenyek; sebészeti köpenyek; betegvizsgáló köpenyek; diagnosztikai képalkotó készülékek orvosi

használatra; diagnosztikai, vizsgálati és felügyeleti berendezések; fogászati kesztyűk; fogászati készülékek és

berendezések; fogászati eszközök; egészségügyi maszkok por elleni védelemre, orvosi célokra; egészségügyi

maszkok porizolációhoz gyógyászati célokra; fogorvosi arcvédő maszkok; gyógyászati célú egészségügyi

maszkok; fogorvosi arcvédők, arcvédő maszkok; maszkok egészségügyi személyzet általi használatra; orrvédő

maszkok fogászati használatra; orvosi arcvédő maszkok; orvosi arcvédők, arcvédő maszkok; sebészeti arcvédők,

arcvédő maszkok; sebészeti maszkok; hajvédő sapkák fogorvosi használatra [fogorvosoknak]; fogorvosok

 elektromos szerszámai szájápoláshoz; fogorvosi vizsgálószékek.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; overallok, munkaruhák; papírruházat.

 44    Orvosi szolgáltatások; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi rendelők; fogászati klinikák szolgáltatásai;

fogászati tanácsadás; fogászattal kapcsolatos tanácsadás; fogászattal kapcsolatos tájékoztatás; kozmetikai

 fogászat; szedációs fogászat.

 ( 111 )  236.771

 ( 151 )  2021.12.17.

 ( 210 )  M 21 02225

 ( 220 )  2021.06.03.

 ( 732 )  Szélesné Pécsinger Enikő, Győr (HU)

 ( 541 )  boratlon

 ( 511 )   41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  236.780

 ( 151 )  2021.12.20.

 ( 210 )  M 21 03088

 ( 220 )  2004.09.27.

 ( 732 )  URETEK WORLDWIDE OY, Pirkkala (FI)

 ( 300 )  T200400817 2004.03.31. FI

 ( 740 )  Dr Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építés (épület-); javítás; felszerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  236.781

 ( 151 )  2021.12.20.

 ( 210 )  M 21 03091

 ( 220 )  2004.09.27.

 ( 732 )  URETEK WORLDWIDE OY, Pirkkala (FI)

 ( 300 )  T200400814 2004.03.31. FI

 ( 740 )  Dr Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  URETEK

 ( 511 )   37    Építés (épület); javítás, felszerelési szolgáltatások.

A rovat 179 darab közlést tartalmaz. 
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