
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 20 02619

 ( 220 ) 2020.09.03.

 ( 731 )  Balog Tamás, Miskolc (HU)

 ( 541 ) Pannónia Fesztivál

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; nyakpántok [ruházati cikkek részei].

  28    Parti vendégeknek adott ajándékok kis játékok formájában.

 41    Szakmai képzés, betanítás; bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; borkóstolás [szórakoztatási

szolgáltatások]; borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási

célokból; cirkuszi elemeket alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások; diszkókban nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; élő szórakoztatási szolgáltatások; énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; esküvői

szórakoztatás megszervezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; foglalkozások gyerekeknek

[szórakoztatás/oktatás]; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; jazz zenei szórakoztatási szolgáltatások; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások

lebonyolítása szórakoztatási célokra; kirándulások szervezése szórakoztatási célokra; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások; közösségi klubok szolgáltatásai

szórakoztatási célokra; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; kulturális, szórakoztatási és sport

célú rendezvényszervezés; látogatókat vonzó látványosságok biztosítása szórakoztatási célokra; létesítmények

biztosítása szórakoztatási célokra; lézershow-k [szórakoztatás]; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás

és képzés a zene és szórakoztatás terén; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; oktatási vagy

szórakoztatási célú versenyek szervezése; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; óvodai

szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás]; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások; rádiós szórakoztatás; rajongói klub

szolgáltatások (szórakoztatás); sportrendezvények szüneteiben nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;

sportrendezvények szüneteiben biztosított szórakoztatás; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások;

szállodák által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatás; szórakoztatás élő előadások és jelmezes

szereplők személyes megjelenése formájában; szórakoztatás élő táncelőadások formájában; szórakoztatás etnikai

fesztiválok formájában; szórakoztatás fényshow-k formájában; szórakoztatás görkorcsolya versenyek formájában;

szórakoztatás hokimeccsek formájában; szórakoztatás jégkorong meccsek formájában; szórakoztatás kosárlabda

meccsek formájában; szórakoztatás szépségversenyek formájában; szórakoztatás roadshow-k segítségével;

szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú kiállítások szervezése; szórakoztatási célú

kiállítások lebonyolítása; szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási célú show-k rendezése;

szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szórakoztatási

és szabadidős létesítmények biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások az e-sportok területén; ugrálóvárak

biztosítása szórakoztatási célokra; vállalati rendezvények (szórakoztatás); vendéglátóipari szolgáltatások

(szórakoztatás); versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; versenyek szervezése

[oktatás vagy szórakoztatás]; versenyekkel kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; versenypályákon nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; vizuális és zenés

szórakoztatás szervezése; vokalisták, énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenei szórakoztatás

szervezése; zenekar [együttes] által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenés szórakoztatás; zenés

szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; zenés szórakoztatás zenekarok által; zenés szórakoztatási

szolgáltatások; zenészek által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; zenészek által nyújtott szórakoztatási

 szolgáltatások.

  42    Ruházati cikkek, lábbelik és fejfedők tervezése.
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 ( 210 ) M 20 03327

 ( 220 ) 2020.11.05.

 ( 731 )  Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Apor Roland Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Aeropark

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

 ( 210 ) M 20 03332

 ( 220 ) 2020.11.05.

 ( 731 )  Németh Márton 10%, Vitnyéd (HU)

 Németh Attila 10%, Kapuvár (HU)

 Németh Lajos 80%, Vitnyéd (HU)

 ( 541 ) Pannónia üzletház

 ( 511 )  8    Mezőgazdasági, kertészeti és tájrendező szerszámok.

 9    Internetről elektronikus formában letöltött heti kiadványok, publikációk.

 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; táplálékok és italok állatoknak.

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

berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; mezőgazdasági berendezésekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; mezőgazdasági célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások; mezőgazdasági célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03466

 ( 220 ) 2020.11.13.

 ( 731 )  PowerPak Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kecskés Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) defensor

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

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

 csiszolószerek.

 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek.

  44    Emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03479

 ( 220 ) 2020.11.16.

 ( 731 )  Veresegyház Medveotthon Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovátsits László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Medveotthon

 ( 511 )  41    Állat show-k; állatkiállítások; állatkiállítások és állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

 állatsimogatók.

 ( 210 ) M 20 03521

 ( 220 ) 2020.11.19.

 ( 731 )  Nagy Ferenc Gábor, Szombathely (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; szabadidős,rekreációs versenyek, versenysorozatok

szervezése; vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában; versenyekkel

kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; versenyek,

versenysorozatok szervezése; versenyinformációs szolgáltatások; sportrendezvények, versenyek és

 sportbajnokságok szervezése; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 20 03624

 ( 220 ) 2020.11.26.

 ( 731 )  MM-CATERING Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Snack ételek (gabona alapú -); cukrászsütemények; fagyasztott cukrászsütemények [nem gyógyszeres -];

fogyasztásra kész desszertek [cukrászsütemények]; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek

 (aprósütemények).

 ( 210 ) M 20 03957

 ( 220 ) 2020.12.22.

 ( 731 )  Ferentzy-Kiss Adrienn Virág, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Török Réka, Budapest

 ( 541 ) FittMami

 ( 511 )  41    Televíziós szórakoztatás; televízióműsorok bemutatása; televíziós (műsor) gyártás; televíziós hírműsorok

szolgáltatása; televíziós vetélkedők készítése; élő televízióműsorok készítése; show-műsorok készítése; élő

show-műsorok bemutatása; show-k, műsorok rendezése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádiós és televíziós show-műsorok és programok készítése; szórakoztatás podcaston

keresztül; szórakoztatás; online szórakoztatás; filmes szórakoztatás; rádiós szórakoztatás; szórakoztatási

szolgáltatások; szórakoztatás tévéműsorok formájában; nyereményjátékok működtetése; coaching [tréning];

egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai

erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra;

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

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

mentorálás; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; riporteri

szolgáltatások; sportversenyek rendezése; stúdiószolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és

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

 szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 21 00297

 ( 220 ) 2021.01.27.

 ( 731 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest

 ( 541 ) TURBÓ DIÉTA. EGYSZERŰEN IDEÁLIS.
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 ( 511 ) 5    Diétás termékek vagy élelmiszerek, diétás kenyerek, diétát támogató folyadékok, italok, italporok, gélek,

kapszulák, tabletták, pezsgőtabletták, rágótabletta, koncentrátum, granulátumtapaszok, vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványivíz-sók; enzimkészítmények gyógyászati használatra; tejcukor (laktóz),

 gyógyteák.

 29    Tej és tejtermékek; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok

(dzsemek), kompótok; fehérjekészítmények és adalékok étkezési célra, fehérje tartalmú diétás desszertek,

étrend-kiegészítők, vitaminkészítmények, enzimek, diétás vagy diétát támogató fehérje tartalmú folyadékok és

turmixok, italok, italporok, gélek, kapszulák, tabletták, pezsgőtabletták, rágótabletta, koncentrátumok,

 granulátumok, fehérje chips.

 30    Kávé, tea, diétát támogató teák; kakaó, csokoládé, csokoládépor, cukor, rizs, kávépótló szerek; gluténmentes

készítmények, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok;

méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; diétás kekszek, snackek,

 dzsemek, krémek, pudingporok, turmixpor.

 ( 210 ) M 21 00660

 ( 220 ) 2021.02.20.

 ( 731 )  Dávida Róbert, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 ) MyCharm

 ( 511 )  14    Ékszeráruk; ékszerdoboz; ékszerdobozok; egyedi ékszerek; egyedi tervezésű ékszerek; ékszerdobozok és

óradobozok; ékszerek; ékszerek gyermekeknek; ékszerek nemes anyagokból; ékszerek, nevezetesen nemesfémből

készült cikkek; ékszerek, nevezetesen drágakőből készült cikkek; ékszerek személyes használatra; ékszeres

dobozok [ládikák vagy dobozok]; ékszeres dobozok nemesfémből; ékszeres dobozok, nem nemesfémből;

ékszerészeti termékek; ékszeres zacskók, ékszerekkel együtt; ékszertartók; ékszertokok; ékszertokok tároláshoz;

ezüst csatok, klipszek [ékszerek]; ezüst ékszerek; fonott ékszerláncok karkötőkhöz; fonott ékszerláncok

bokaláncokhoz; fonott ékszerláncok nyakláncokhoz; láncok [ékszerek]; medalionok [ékszerek]; medálok

[ékszerek]; nemesfém ékszerek; nemesfém ötvözetekből készült ékszerek; nemesfém ékszerláncok karkötőkhöz;

nemesfém ékszerláncok bokaláncokhoz; nemesfém ékszerláncok nyakláncokhoz; nemesfémből készült ékszerek;

nemesfémekkel befuttatott ékszer; nemesfémekből készült ékszerek; női ékszerek; nyakláncok [ékszerek];

nyakláncok [ékszer]; platina ékszerek; zománc ékszerek; testre szabott ékszertartó dobozok; szálak nemesfémből

[ékszerek]; nemesfémmel bevont kristályból készült ékszerek; nemesfémből készült láncok [ékszerek]; nemesfém

bevonatú ékszerek; nemesfém bevonattal készült ékszerek; nem nemesfémből készült ékszerek; méretre szabott

tartók ékszergyűrűkhöz, a gyűrű és a kövek ütődés, kopás és sérülés elleni védelmére; kitűzők [ékszerek];

karkötők [ékszerek]; karperecek, karkötők [ékszerek]; keresztek [ékszerek]; keresztek mint ékszerek; kapcsok

ékszerkészítéshez; hímzett textilből készült karkötők [ékszer]; gyűrűk mint ékszerek; gyűrűk [ékszerek];

gyöngyékszerek; gyémántot tartalmazó ékszerek; gyöngyök [ékszerek]; gyöngyöt tartalmazó ékszerek;

gyöngyszemek ékszerkészítéshez; füldíszek [ékszerek]; ékszertartók [ládikák]; ékszertartó tekercsek utazáshoz;

ékszerláncok; ékszerkellékek; ékszerek nem nemesfémből; ékszerdobozok, nem nemesfémből; ékszerdobozok

nem fémből; ékszerbemutató dobozok; ékszercikkek; ékszer kapcsok; ékszer függők; ékszer fityegők

nemesfémből vagy nemesfém bevonattal; ékszer biztonsági láncok; drágaköves ékszerek; drágaköveket

tartalmazó ékszerek; drágakövekből készült ékszerek; díszköveket tartalmazó ékszerek; díszek [ékszerek];

brossok [ékszerek]; brossok, kitűzők [ékszerek]; azonosító karkötők [ékszerek]; aranytartalmú ékszerek; aranyból

készült ékszerek; arany ékszerek; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; amulettek [ékszerek]; achát ékszer;

arany; cirkónia kövek; ezüst; ezüst és ötvözetei; nemesfémek; nemesfémek és ötvözeteik; arany karkötők; arany

fülbevalók; arany nyakláncok; arany mandzsettagombok; aranyláncok; aranyozott gyűrűk; aranyozott fülbevalók;

aranyozott karkötők; aranyozott láncok; divatékszer; divatékszerek; drágakövek; ezüst nyakláncok; ezüst

karkötők; ezüst gyűrűk; ezüst fülbevalók; ezüsttel futtatott gyűrűk; ezüsttel futtatott karkötők; ezüsttel futtatott

fülbevalók; ezüsttel futtatott nyakláncok; karkötők, karperecek; kiváló minőségű ezüstékszerek [sterling ezüst];

karperecek és karkötők; karkötőre fűzhető díszek; karika fülbevalók; karikagyűrűk; karkötőként viselhető
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hajlékony drótszalagok; medálok; nemesfém fülbevalók; nemesfém ötvözettel bevont ékszerek; nemesfémből

készült karkötők, karperecek; nemesfémből készült medalionok; nemesfémekből készült divatékszerek;

nemesfémmel bevont érmek; nyakláncok; nyakláncra fűzhető díszek; nyakláncok nemesfémből; díszdobozok

 karórákhoz; ékszerdobozok nemesfémből; nem nemesfémből készült kis ékszeresdobozok.

 35    Ékszerekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi

szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; célzott marketing; digitális

marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; divatáruk értékesítésének promóciója

magazinok reklámcélú cikkeivel; eladási, értékesítési promóciók; elektronikus kommunikációs hálózatokon

keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; hirdetés és reklámozás; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése;

 hirdetési- és reklám szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00776

 ( 220 ) 2021.02.27.

 ( 731 )  Virágh Szabolcs, Esztergom (HU)

 Kvasznovszky Anett Sára, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Grand Annamária, Budapest

 ( 541 ) ZELLINGER

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

 45    Személyek közötti kölcsönhatások mérése, ezáltal a kapcsolati kultúra minőségének javítása; spirituális és

 meditációs szolgáltatás a konstelláció gyakorlásával együtt.

 ( 210 ) M 21 01029

 ( 220 ) 2021.03.05.

 ( 731 )  markasbolt.hu Kft., Karcag (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) markasbolt.hu

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

 ( 210 ) M 21 01290

 ( 220 ) 2021.03.25.

 ( 731 )  Sterilex LLC, Maryland (US)

 ( 300 )  90/511,426 2021.02.04. US

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CINNOVATE

 ( 511 ) 3    Levegőillatosító készítmények, nevezetesen spray-k, aeroszolok, habok és törlőkendők; felületi illatosító

 készítmények, sprayk, aeroszolok, habok és törlőkendők; szobai illatosítók.

5    Univerzális fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek egészségügyi célokra; tisztító sprayk, aeroszolok, habok és

törlőkendők; tisztító készítmények; fertőtlenítő sprayk, aeroszolok, habok és törlőkendők; fertőtlenítő

készítmények; antimikrobiális sprayk, aeroszolok, habok és törlőkendők; antimikrobiális készítmények;

antimikrobiális sprayk, aeroszolok, habok és törlőkendők mikrobák, nevezetesen gombák, baktériumok, vírusok,

penész, rozsda, algák és élesztő gátlására; antimikrobiális készítmények mikrobák, nevezetesen gombák,

baktériumok, vírusok, penész, rozsda, algák és élesztő gátlására; antimikrobiális készítmények és keverékek,

nevezetesen fertőtlenítők élelmiszer-feldolgozó és élelmiszer-kiszolgáló felületeken, gazdaságban található

felületeken, állat-egészségügyi környezetben található felületeken, ipari környezetben található felületeken,

újrafelhasználható csomagolásokon, romlandó cikkeken, mellékhelyiségekben és mosdókban, mosdófelületeken,

ételkészítési területek felszínén, hajókon és hajók rakterében, szállítókonténereken, külső felületeken, nevezetesen

 falakon és fedélzeteken, valamint belső padlón és belső felületen történő felhasználásra.
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 ( 210 ) M 21 01341

 ( 220 ) 2020.07.09.

 ( 731 )  Materassificio Montalese S.p.A., Agliana (PT) (IT)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ERGOFRESH

 ( 511 )   10    Matracok gyógyászati célokra; párnák gyógyászati használatra.

 20    Habszivacs matracok; felfújható matracok, nem gyógyászati használatra; matracok; hálómatracok; párnák,

díszpárnák; felfújható nyaktámasztó párnák; nyakpárnák [nem gyógyászati vagy sebészeti használatra]; légpárnák

nem gyógyászati használatra; felfújható párnák; hengerpárnák; ágyak; párnák, fejpárnák; ágyrácsok; kanapék;

 babzsák-fotelek; díványok, kerevetek; alátétek [párnák vagy matracok]; latex matracok.

 24    Textilek; törölközők; fürdőszobai törölközők; ágyneműk és takarók; ágyterítők, ágytakarók;

 pehelypaplanok; lepedők; hálózsákok.

 ( 210 ) M 21 01438

 ( 220 ) 2021.04.06.

 ( 731 )  VIMPEX DRINK Kft., Zagyvaszántó (HU)

 ( 740 )  dr. Hamvas Péter Adrián, Budapest

 ( 541 ) alkuguru

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; élelmiszer, ital, cukor,

édesség, kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-, tartósított zöldség és gyümölcs, konzerv, textil, ruházat, lábbeli, elektronikus

háztartási cikk, porcelán, üvegáru, tisztítószer, illatszer, gyógyászati termék, számítógép, periféria, szoftver,

telekommunikációs termék, könyv, újság, papíráru, zene- videofelvétel, játék, sportszer, dísznövény, vetőmag,

műtrágya, hobbiállat-eledel, takaró, szőnyeg, falburkoló kis- és nagykereskedelme, valamint webáruházban

 történő értékesítése.

 ( 210 ) M 21 01984

 ( 220 ) 2021.05.18.

 ( 731 )  Gyenge Katalin Terézia, Balatonkenese (HU)

 ( 740 )  Molnár András József, Lengyeltóti

 ( 541 ) Katie & Baker

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

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

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

 szószok; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 21 01985

 ( 220 ) 2021.05.18.

 ( 731 )  Gyenge Katalin Terézia, Balatonkenese (HU)

 ( 740 )  Molnár András József, Lengyeltóti

 ( 541 ) HIGHBAKE

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

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

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

 szószok; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 21 02030

 ( 220 ) 2021.05.20.

 ( 731 )  Debreceni Zsuzsanna, Budapest (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 2. szám, 2022.01.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M95



 ( 740 )  Dr. Lázár Mariann, Szeged

 ( 541 ) ÚTRAVALÓ

 ( 511 )   18    Hátizsákok, hátitáskák; ernyők, esernyők; sporttáskák, tornazsákok.

 41    Versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], iskola előkészítő foglalkozások óvodások részére,

óvodások oktatása, oktatási és képzési szolgáltatások, fejlesztő foglalkozások iskolás gyermekek részére, iskolák

 által nyújtott oktatási szolgáltatások, táboroztatás.

 ( 210 ) M 21 02092

 ( 220 ) 2021.05.26.

 ( 731 )  Juice Products Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Gyümölcsök, zöldségek; vetőmagok, növények, virágok; nyers és feldolgozatlan akvakultúrás, kertészeti és

erdészeti termékek; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss fűszernövények; élő virágok; hagymák,

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

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 21 02139

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  dr. Nagyné Vácity Eszter, Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Aromaterápiás készítmények; parfüm; parfümkészítmények; parfümök és illatanyagok; természetes

 illatszerek; természetes olajok parfümökhöz.

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

aromaterápiás készítmények, parfüm, parfümkészítmények, parfümök és illatanyagok, természetes illatszerek,

 természetes olajok parfümökhöz.

 ( 210 ) M 21 02146

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Takács Csaba, Szada (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; étkezési olajok és zsírok.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 02264

 ( 220 ) 2021.06.08.

 ( 731 )  QUARTETT 2001 Kft., Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Tészta és metélt; száraztészta.

 ( 210 ) M 21 02312

 ( 220 ) 2021.06.10.

 ( 731 )  GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Pulykából készült sonkák, szalámik, kolbászok, májasok, virslik és bacon; friss és fagyasztott pulykahúsok.

 ( 210 ) M 21 02320

 ( 220 ) 2021.06.10.

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

 ( 740 )  Dr. Benyhe Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Support Services Group

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

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

marketing szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; marketing szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások;

kiszervezési szolgáltatások az üzleti tevékenységek területén; kiszervezési szolgáltatások szolgáltatási

szerződések mások részére történő intézése formájában; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció és

menedzsment; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti

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

kereskedelmi információk szolgáltatása; üzleti adminisztráció; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; üzleti

adminisztrációval kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; értékesítési adminisztráció; bérszámfejtés;

bérszámfejtés előkészítése; adatfeldolgozási szolgáltatások a bérszámfejtés terén; bérszámfejtés, fizetési

jegyzékek elkészítése; könyvelés; könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; könyveléssel kapcsolatos

konzultáció és információnyújtás; számlákkal kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; számviteli, könyvelési

szolgáltatások; üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; könyveléssel kapcsolatos

szaktanácsadói és tájékoztató szolgáltatások; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; telefonon vagy

számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; megrendelések felvételéhez kapcsolódó
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adminisztrációs szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; értékesítési promóciós

szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés; kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó vállalat az ügyfélkapcsolat-kezelés

 területén.

 ( 210 ) M 21 02437

 ( 220 ) 2021.06.20.

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

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Villány/Villányi eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 21 02438

 ( 220 ) 2021.06.20.

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

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Villány/Villányi eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 21 02439

 ( 220 ) 2021.06.20.

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

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Villány/Villányi eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 21 02440

 ( 220 ) 2021.06.20.
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 ( 731 )  WEM-GAMMA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Villány/Villányi eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 21 02441

 ( 220 ) 2021.06.20.

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

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Villány/Villányi eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 21 02442

 ( 220 ) 2021.06.20.

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

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Villány/Villányi eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 21 02503

 ( 220 ) 2021.06.23.

 ( 731 )  Buga Éva, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  5    Anyagcserefolyamat működés javítására szolgáló étrend-kiegészítő védőital.

  32    Frissítő, üdítő italpor.

 ( 210 ) M 21 02504

 ( 220 ) 2021.06.23.

 ( 731 )  Buga Éva, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Máj- és veseműködés javítására szolgáló étrend-kiegészítő védőital.

  32    Üdítő, frissítő italpor.

 ( 210 ) M 21 02507

 ( 220 ) 2021.06.23.

 ( 731 )  Kaposi Barna, Sopron (HU)

 ( 740 )  Kaposi Dávid, Sopron

 ( 541 ) Ödenkert

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

 ( 210 ) M 21 02575

 ( 220 ) 2021.06.27.

 ( 731 )  FAMIGLIA-NOSTRA Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Olasz vendéglátással kapcsolatos oktatás.

 43    Olasz jellegű vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); olasz jellegű vendéglátás; olasz jellegű

vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; olasz jellegű vendéglátási szolgáltatások [étel- és

italszolgáltatás]; olasz jellegű vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; olasz jellegű vendéglátással kapcsolatos

 szolgáltatások; olasz jellegű pizzériák.

 ( 210 ) M 21 02577

 ( 220 ) 2021.06.28.

 ( 731 )  NATUR TANYA HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. B. Horváth Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

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

 csiszolószerek.

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).

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fogyatékkal élők számára kialakított terápiás eszközök és

segédeszközök; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális

 tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

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

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

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

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

 szószok; jég [fagyott víz].

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

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

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

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 ( 210 ) M 21 02585

 ( 220 ) 2021.06.28.

 ( 731 )  Konsilo Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LAKÁSTREND

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott

szolgáltatások; kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások; termékbemutatók és termék megjelenítési

 szolgáltatások.

 41    Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; képzési célú kiállítások szervezése és tartása;

 szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése; művészeti célú kiállítások szervezése és tartása.

 ( 210 ) M 21 02599

 ( 220 ) 2021.06.29.

 ( 731 )  S Plusz K Technik Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 )  11    Berendezések és eszközök világításhoz, fűtéshez, hűtéshez, gőzfejlesztéshez, főzéshez, szárításhoz,

szellőztetéshez, vízellátáshoz és egészségügyi célokra; acetilén égők; acetilén gyújtók; acetilén generátorok;

légkondicionálók járművekhez; léghűtő berendezések; levegő szagtalanító készülékek; légszárítók; légszűrő

berendezések; légkeveréses sütőedények; légtisztító készülékek és gépek; léghevítő készülékek, berendezések;

légfertőtlenítők; légszelepek gőzfűtő berendezésekhez; légkondicionálók; légkondicionáló berendezések; spiritusz

égők; fénytompító szerkezetek járművekhez [lámpa szerelvények]; vízporlasztó fej csapra; akváriumi

szűrőberendezések; akvárium melegítők; akváriumi világítótestek; ívlámpák; automata hamuszállító

berendezések; elektromos kukták; sütő kemencék; grillezők, grillsütők; fürdőszoba szerelvények; fürdőszobai

vízvezeték szerelvények; fürdőkádak; kádak ülőfürdőkhöz; ágymelegítők; italhűtő berendezések; elektromos

italadagolók; kerékpár lámpák; bidék; elektromos takarók, nem gyógyászati használatra; kazáncsövek

fűtőberendezésekhez; bojlerek, kazánok [kivéve gépek részei]; könyvsterilizáló berendezések; karok gázégőkhöz;

kenyérsütő gépek; kenyérpirítók; kenyérkészítő gépek; égők, égőfejek; égőfejek lámpákhoz; gyertyás lámpások;

szén ívlámpákhoz; elektromos fűtésű szőnyegek; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; radiátorok,

fűtőtestek központi fűtéshez; csillárok; kandalló fújtatók; kéménykürtők, füstcsatornák, tűzcsatornák; lámpák,

égők ünnepi díszkivilágításhoz; csokoládé-szökőkutak, elektromos; kromatográfiai készülék ipari használatra;

tisztaszobák [egészségügyi berendezések]; elektromosan fűtött ruházat; kávékapszulák, üresen, elektromos

kávéfőzőkhöz; elektromos kávéfőzők; elektromos kávé perkolátorok; kávépörkölő készülékek; csőkígyók

[lepárló-, fűtő-, vagy hűtőberendezések részei]; főző berendezések, készülékek; platni karikák; tűzhelyek;

elektromos főzőeszközök; elektromos főzőlapok; hűtő dobozok, elektromos; elektromos hűtők; kemencehűtők;

hűtőkészülékek és berendezések; hűtő berendezések és gépek; folyadékhűtő berendezések; dohány hűtésére

szolgáló berendezések; vízhűtők; elektromos kuszkuszfőzők; terápiás lámpák, nem gyógyászati célokra;

hajgöndörítő lámpák; huzatszabályozók [fűtés]; elektromos olajsütők, fritőzök; jégleolvasztók, jégtelenítők

járművekhez; párátlanítók; élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készítmények; fogászati kemencék;

légfrissítő, szagtalanító berendezések; sótalanító üzemek, egységek; szárító berendezések, aszalógépek; kerékpár

irányjelző lámpák; elektromos kisülési csövek világításra; fertőtlenítő készülékek, berendezések; fertőtlenítő

készülékek gyógyászati használatra; fertőtlenítőszer adagolók toalettekhez, WC-khez; lepárló készülékek; lepárló

oszlopok; búvárlámpák; csepegtetők [öntözéstechnikai szerelvények]; szárítóberendezések; szárítókészülékek és

-berendezések; takarmány szárítására szolgáló készülékek; párologtató készülékek, evaporátorok; tágulási

tartályok központi fűtőberendezésekhez; konyhai elszívóbúrák; textilgőzölők; lámpák, égők és égősorok ünnepi

díszkivilágításhoz; elektromos ventilátorok személyes használatra; ventilátorok [légkondicionálók]; ventilátorok

[légkondicionáló berendezések részei]; adagolóberendezések fűtőkazánokhoz; izzószálak elektromos izzókba,

lámpákba; szűrők légkondicionálókhoz; ivóvízszűrők; kandallók, háztartási; formázott szerelvények,

idomdarabok kemencékhez, sütőkhöz; fáklyák; fáklyakémények, fáklyatornyok [kőolajipar]; füstcsatornák,

füstcsövek fűtőkazánokhoz; WC-vízöblítő tartályok; ködgépek; élelmiszer-szárítók, elektromos; elektromos

gőzölők főzéshez; elektromosan fűtött lábzsákok; lábmelegítő, elektromos vagy nem elektromos; hordozható

kovácstűzhelyek; kutak, szökőkutak; fagyasztók; dörzsgyújtók gázhoz; gyümölcsaszalók; füstölőkészülékek,

fumigációs berendezések, nem gyógyászati használatra; hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez; kandallórácsok,

szikrafogók; sütők, kemencék nem laboratóriumi használatra; gázkazánok, gázbojlerek; gázégők;

gázkondenzátorok, nem géprészek; gázlámpák; gázgyújtók; gázmosók, gáztisztítók; gáztisztítók; csíraölő égők;

csíraölő lámpák a levegő tisztításához; enyvmelegítő készülékek; hajszárítók; kézszárító készülékek mosdókba;

fejlámpák; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz; kandallók; hőtárolók; hőcserélők, nem gépalkatrészek;

hőpisztolyok; hőszivattyúk, hőpumpák; hővisszanyerő berendezések; fűtött bemutató pultok; fürdőszobai

melegítők; gőzállomások vasalókhoz; fűtőberendezések járművekhez; elektromos cumisüveg melegítők; meleg és

hideg italok adagolására szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek; fűtőkészülékek; fűtőberendezések járműablakok

jégtelenítéséhez; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy gáznemű fűtőanyagokhoz; elektromos

fűtőberendezések; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; melegítő párnák, elektromos, nem gyógyászati célokra;

fűtőberendezések; elektromos fűtőszálak; fűtőberendezések, gépek; fűtőberendezések [víz], melegvíz

fűtőberendezések; fűtőlapok; forrólevegős készülékek; forrólevegős fürdőszerelvények; forrólevegős sütők;
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főzőlapok; forróvizes palackok; világító házszámok; légnedvesítők; párásítók központi fűtés radiátoraihoz;

tűzcsapok; hidromasszázs fürdőberendezések; hidroponikus termesztési rendszerek; jégkészítő gépek;

jégkrémkészítő gépek; merülőforralók; izzószálas égők; szemétégetők, égetőkemencék; ionizáló készülékek a

levegő vagy a víz kezelésére; elektromos vízforraló kannák; betétek égetőkemencékhez [állványok];

égetőkemencék; konyhai tűzhelyek; laboratóriumi égők; laboratóriumi lámpák; lámpaüvegek; lámpaüveg;

gömblámpák; gömbök lámpákhoz; lámpaburkolatok, lámpatestek; reflektor lámpák; elektromos lámpák; lámpák;

lámpaernyőtartó vázak; lámpaernyők; lámpások világításra; ruhaszárítók, elektromos; mosókonyhai kazánok;

lávakövek grillezéshez; szintszabályozó szelepek tartályokhoz; villanykörték; irányjelző izzólámpák

járművekhez; villanykörték, elektromos; fény diffúzorok; fényprojektorok; LED-diódás világító berendezések;

gyújtókészülékek; világító berendezések és készülékek; világító eszközök járművekhez; világító berendezések

légi járművekhez; lámpák gépjárművekhez; lámpák járművekhez; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos;

megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz, kemencékhez; magnézium izzószálak [világítás]; malátapörkölő

gépek; mikrobuborék generátorok fürdőkhöz; mikrohullámú sütők [konyhai eszközök]; mikrohullámú sütők ipari

célokra; tejhűtő berendezések; bányászlámpák; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; lámpák

motorkerékpárokhoz; multifunkciós főzőkészülékek; műkörmös lámpák; atomreaktorok; olajégők; olajlámpák;

olajtisztító készülékek; díszszökőkutak; kemencékhez samottbélések; durranógáz-égők; pasztőröző berendezések;

vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez [szaniterberendezésekhez]; tányérmelegítők; zsebmelegítők;

polimerizációs berendezések; elektromos rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra; nyomás alatti

víztartályok; nukleáris moderátorok és fűtőanyagok kezelésére szolgáló berendezések; berendezések szennyvíz

tisztításához; radiátorfedelek, radiátortetők; helyiségfűtők; radiátorok, elektromos; finomítótornyok lepárláshoz;

hűtőberendezések és -gépek; hűtőkészülékek és hűtőberendezések; hűtőszekrények; hűtőhelyiségek, hűtőkamrák;

hűtőtartályok; bemutató hűtőpultok; hűtőberendezés; hűtőszekrények, hűtőkészülékek és fagyasztók gyógyászati

tárolási célokra; szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; szabályozó

és biztonsági tartozékok gázkészülékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok gázvezetékekhez; szabályozó és

biztonsági tartozékok vízkészülékekhez; pecsenyesütők; rostok, grillsütők [főző berendezések]; nyársforgató

készülékek; nyársak roston sütéshez; pecsenyesütő készülékek; biztonsági szerelvények víz- vagy

gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; biztonsági lámpák; egészségügyi készülékek és berendezések;

szauna berendezések; keresőlámpák, zseblámpák; zuhanykabinok, zuhanyfülkék; zuhanyok; mosogatók, mosdók;

foglalatok elektromos lámpákhoz; elektromosan fűtött zoknik; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; elektromos

sous vide sütők; elektromos szójatejkészítő gépek; spa kádak, hidromasszázs kádak; álló lámpák; gőztárolók,

gőzakkumulátorok; gőzkazánok, nem gépek részei; arcgőzölő készülékek [szaunák]; gőzfejlesztő berendezések;

sterilizátorok; lepárlók; kályhák [fűtőkészülékek]; utcai lámpák; fém armatúrák, vázak kemencékhez, sütőkhöz;

úszómedence-klórozó berendezések; tajines, elektromos, tagines, elektromos; barnító berendezések

[szoláriumok]; csapok [vízcsapok] csövekhez, csapok csövekhez és csővezetékekhez; csapok; elektromos

termoedények; hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei]; dohánypörkölő gépek; vécékagylók;

vécéülőkék; toalettek [WC-k], WC-k; mobil vécék; elektromos zseblámpák; elektromos tortillanyomók;

fénycsövek világításra; törökfürdőkhöz hordozható kabinok; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra;

padlófűtési rendszerek; piszoárok [szaniter berendezések]; USB tápegységes pohármelegítők; USB-vel tölthető

kézmelegítők; gépkocsi fényszórók; reflektorok járművekhez; szellőző [légkondicionáló] berendezések; járművek

szellőztető [légkondicionáló] berendezései; elszívóernyők; laboratóriumi elszívóberendezések; elektromos

gofrisütők; parazsas ágymelegítők; mosdókagylók [szaniter berendezések részei]; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz;

vízelosztó berendezések; vízelosztó eszközök; vízszűrő berendezések; öblítő berendezések; vízmelegítők,

vízforralók; vízkivételi készülékek, berendezések; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek és gépek;

vízlágyítók; vízsterilizáló berendezések; vízellátó berendezések; automata öntözőberendezések; öntözőgépek

mezőgazdasági célokra; hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések; kanócok olajjal működő ételmelegítőkhöz;

 elektromos borhűtő szekrények; elektromos joghurt készítők.

 ( 210 ) M 21 02663
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 ( 220 ) 2021.07.06.

 ( 731 )  Uniflex Spedition GmbH, Nürnberg (DE)

 ( 740 )  dr. Milosákovics Anna, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 02681

 ( 220 ) 2021.07.07.

 ( 731 )  KAVOSZ Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Széchenyi Lízing GO!

 ( 511 )  35    Pénzügyi kereskedelmi ügyletek bonyolítása; pénzügyi szolgáltatások reklámozása és

marketingtevékenység; gazdasági és pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő termékbemutatók és kiállítások

szervezése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és gyűjtése; outsourcing szolgáltatások;

 pénzügyi auditálás; üzleti értékelések, információk és szakértői szolgáltatások.

 36    Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; vállalkozások részére pénzügyi

ügyletek bonyolítása; vállalkozások részére pénzügyi pályázatok kiírása; vállalkozások részére hitelügyletek

előkészítése; vállalkozások részére pénzügyi ügynöki tevékenység végzése; tőkealapok létrehozása és

működtetése; tőke- és alapkezelők vállalkozások részére pénzügyi ügyletek bonyolítása; vállalkozók részére

biztosított pénzügyi konstrukciókhoz kapcsolódó kártyaprogramok előkészítése; pénzügyi tevékenységgel

összefüggő programok, szakmai versenyek támogatása; pénzügyi tanácsadás; alkusz/ügynöki tevékenységek;

faktorálás; finanszírozási szolgáltatás; hitelügynökségek, hitelirodák; pénzügyi konstrukciókkal kereskedelmi

ügynöki tevékenységek; pénzügyi elemzések; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;

 pénzügyi értékelések pályázati felhívások megválaszolásához.

 ( 210 ) M 21 02682

 ( 220 ) 2021.07.07.

 ( 731 )  KAVOSZ Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) SZKP GO!

 ( 511 )  35    Pénzügyi kereskedelmi ügyletek bonyolítása; pénzügyi szolgáltatások reklámozása és

marketingtevékenység; gazdasági és pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő termékbemutatók és kiállítások

szervezése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és gyűjtése; outsourcing szolgáltatások;

 pénzügyi auditálás; üzleti értékelések, információk és szakértői szolgáltatások.

 36    Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; vállalkozások részére pénzügyi

ügyletek bonyolítása; vállalkozások részére pénzügyi pályázatok kiírása; vállalkozások részére hitelügyletek

előkészítése; vállalkozások részére pénzügyi ügynöki tevékenység végzése; tőkealapok létrehozása és

működtetése; tőke- és alapkezelők vállalkozások részére pénzügyi ügyletek bonyolítása; vállalkozók részére

biztosított pénzügyi konstrukciókhoz kapcsolódó kártyaprogramok előkészítése; pénzügyi tevékenységgel

összefüggő programok, szakmai versenyek támogatása; pénzügyi tanácsadás; alkusz/ügynöki tevékenységek;

faktorálás; finanszírozási szolgáltatás; hitelügynökségek, hitelirodák; pénzügyi konstrukciókkal kereskedelmi

ügynöki tevékenységek; pénzügyi elemzések; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;

 pénzügyi értékelések pályázati felhívások megválaszolásához.

 41    Egyéni- és társas vállalkozások részére szakmai oktatások, tanácskozások, képzések, konferenciák,
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road-show-k szervezése, kiemelten pénzügyi ismeretek és pénzügyi programokkal kapcsolatban; know-how

 átadás (képzés); mentorálás.

 ( 210 ) M 21 02683

 ( 220 ) 2021.07.07.

 ( 731 )  KAVOSZ Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Széchenyi Kártya GO!

 ( 511 )  35    Pénzügyi kereskedelmi ügyletek bonyolítása; pénzügyi szolgáltatások reklámozása és

marketingtevékenység; gazdasági és pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő termékbemutatók és kiállítások

szervezése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és gyűjtése; outsourcing szolgáltatások;

 pénzügyi auditálás; üzleti értékelések, információk és szakértői szolgáltatások.

 36    Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; vállalkozások részére pénzügyi

ügyletek bonyolítása; vállalkozások részére pénzügyi pályázatok kiírása; vállalkozások részére hitelügyletek

előkészítése; vállalkozások részére pénzügyi ügynöki tevékenység végzése; tőkealapok létrehozása és

működtetése; tőke- és alapkezelők vállalkozások részére pénzügyi ügyletek bonyolítása; vállalkozók részére

biztosított pénzügyi konstrukciókhoz kapcsolódó kártyaprogramok előkészítése; pénzügyi tevékenységgel

összefüggő programok, szakmai versenyek támogatása; pénzügyi tanácsadás; alkusz/ügynöki tevékenységek;

faktorálás; finanszírozási szolgáltatás; hitelügynökségek, hitelirodák; pénzügyi konstrukciókkal kereskedelmi

ügynöki tevékenységek; pénzügyi elemzések; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;

 pénzügyi értékelések pályázati felhívások megválaszolásához.

 41    Egyéni- és társas vállalkozások részére szakmai oktatások, tanácskozások, képzések, konferenciák,

road-show-k szervezése, kiemelten pénzügyi ismeretek és pénzügyi programokkal kapcsolatban; know-how

 átadás (képzés); mentorálás.

 42    Számítógépes platformok fejlesztése; vállalkozások részére finanszírozással összefüggő pénzügyi

programok kidolgozása és fejlesztése; vállalkozások részére banki-, pénzintézeti- és pénzügyi szolgáltatást végző

hitelezési programok kidolgozása és fejlesztése; vállalkozások részére pénzügyi- és hitelezési programok

 bemutatása számítógépes programokon keresztül; hitelezési- és képzési számítógépes programok kidolgozása.

 ( 210 ) M 21 02684

 ( 220 ) 2021.07.07.

 ( 731 )  KAVOSZ Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Széchenyi Kártya Program GO!

 ( 511 )  35    Pénzügyi kereskedelmi ügyletek bonyolítása; pénzügyi szolgáltatások reklámozása és

marketingtevékenység; gazdasági és pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő termékbemutatók és kiállítások

szervezése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és gyűjtése; outsourcing szolgáltatások;

 pénzügyi auditálás; üzleti értékelések, információk és szakértői szolgáltatások.

 36    Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; vállalkozások részére pénzügyi

ügyletek bonyolítása; vállalkozások részére pénzügyi pályázatok kiírása; vállalkozások részére hitelügyletek

előkészítése; vállalkozások részére pénzügyi ügynöki tevékenység végzése; tőkealapok létrehozása és

működtetése; tőke- és alapkezelők vállalkozások részére pénzügyi ügyletek bonyolítása; vállalkozók részére

biztosított pénzügyi konstrukciókhoz kapcsolódó kártyaprogramok előkészítése; pénzügyi tevékenységgel

összefüggő programok, szakmai versenyek támogatása; pénzügyi tanácsadás; alkusz/ügynöki tevékenységek;

faktorálás; finanszírozási szolgáltatás; hitelügynökségek, hitelirodák; pénzügyi konstrukciókkal kereskedelmi

ügynöki tevékenységek; pénzügyi elemzések; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;

 pénzügyi értékelések pályázati felhívások megválaszolásához.

 41    Egyéni- és társas vállalkozások részére szakmai oktatások, tanácskozások, képzések, konferenciák,

road-show-k szervezése, kiemelten pénzügyi ismeretek és pénzügyi programokkal kapcsolatban; know-how
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 átadás (képzés); mentorálás.

 42    Számítógépes platformok fejlesztése; vállalkozások részére finanszírozással összefüggő pénzügyi

programok kidolgozása és fejlesztése; vállalkozások részére banki-, pénzintézeti- és pénzügyi szolgáltatást végző

hitelezési programok kidolgozása és fejlesztése; vállalkozások részére pénzügyi- és hitelezési programok

 bemutatása számítógépes programokon keresztül; hitelezési- és képzési számítógépes programok kidolgozása.

 ( 210 ) M 21 02735

 ( 220 ) 2021.07.13.

 ( 731 )  Sun Koi-Farm Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Mályi (HU)

 ( 740 )  Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

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

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

 csövek és tömlők, nem fémből.

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 21 02753

 ( 220 ) 2021.07.14.

 ( 731 )  FBC Financial Balance Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Ingatlanügyletek.

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési szolgáltatások; betörésvédelmi riasztórendszerek javítása;

elektromos berendezések javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elhasznált vagy tönrement gépek

felújítása; fagyasztókészülékek javítása; felvonók javítása; fűtőberendezések javítása; gépek javítása; irodagépek

javítása; jelzések, cégtáblák javítása; kárpitjavítás; kemencék, kazánok javítása; légkondicionáló javítása;

 öntözőberendezések javítása; raktárak javítása; tűzriasztók javítása; villamos vezetékek javítása.
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 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási,

 kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02759

 ( 220 ) 2021.07.14.

 ( 731 )  Dr. Müller Csaba, Szeged (HU)

 ( 740 )  Répási, Pécsi és Fazekas Ügyvédi Társulás, Budapest

  

( 546 )

 ( 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    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

 ( 210 ) M 21 02790

 ( 220 ) 2021.07.16.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; kozmetikai, szépségápolási készítmények; nem gyógyhatású szépségápoló szerek; szépségápoló

 kozmetikumok.

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; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó

 étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 21 02859

 ( 220 ) 2021.07.23.

 ( 731 )  Bíró Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Horgászvillantók; horgászfelszerelések; horgászelőékek; horgászcsalik; horgásznehezékek; horgász előkék.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi
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szolgáltatások: úszók [horgászfelszerelés], parti horgászbot-támaszok, merítőhálók horgászáshoz, kapásérzékelők

[horgászfelszerelés], kapásjelzők [horgászfelszerelés], horgok horgászathoz, horgászzsinórok, horgászdamilok,

horgászzsinór-toldalékok, horgászvillantók, horgászorsók, horgásztáskák, horgászorsó tartók,

horgászfelszerelések, horgászfelszerelés tárolására alkalmas dobozok, horgászelőkék, horgászcsalik,

horgászcsali-dobozok [horgászati cikkek], horgászbottartók, horgászbotok, horgászbot tartó állványok,

horgászathoz kialakított táskák, horgászathoz használt kapásriasztók, horgász nehezékek, horgász horgok,

 horgász előkék, etetőanyagok horgászathoz, ruházati cikkek.

 ( 210 ) M 21 02860

 ( 220 ) 2021.07.23.

 ( 731 )  MAMILLA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Fali matricák; matricák; nyomatok képek formájában; képek; poszterek; öntapadós fali díszek papírból;

 képeslapok; naplók, naptárak; könyvek.

 24    Babatakarók; babahálózsákok; gyermekágyneműk; fürdőlepedők; arctörlő kendők textilből; kendők [textil

 méteráruk].

 25    Csecsemőkelengyék, babakelengyék; gyerekcipők, babacipők; gyerek lábbelik; gyermekruházat;

 pelenkanadrágok [ruházat]; kendők [ruházat].

 35    Lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,

nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: babaápoló termékek (nem gyógyhatású),

gyermekkozmetikai cikkek, babapelenkák, nadrágpelenkák, textilpelenkák, baba evőeszközök, gyermek

evőeszközök, cumik, babakocsik, fali matricák, matricák, nyomatok képek formájában, képek, poszterek,

öntapadós fali díszek papírból, képeslapok, naplók, naptárak, könyvek, dekorációs termékek [jelvények] gumiból,

babahordozó kendők, oldaltáskák, babahordozók [erszények vagy kenguruk], hátizsák, hátitáska, bőröndök,

kézitáskák, pelenkázó táskák, ágyfelszerelés babaágyakba [nem ágynemű], bababútorok, gyerekbútorok,

gyerekülések, fali dekorációs dísztáblák [berendezési tárgyak] nem textilanyagból, pelenkázómatracok,

elfordulásgátló párnák csecsemőknek, lakástextilek [párnák], étkészletek, babatakarók, babahálózsákok,

gyermekágyneműk, fürdőlepedők, arctörlő kendők textilből, kendők [textil méteráruk], csecsemőkelengyék,

babakelengyék, gyerekcipők, babacipők, gyerek lábbelik, gyermekruházat, pelenkanadrágok [ruházat], kendők

[ruházat], művirág díszek, művirág kompozíciók, nem textilből készült fali díszek, baba játszószőnyegek, beltéri

 játékeszközök gyermekeknek, játékszerek gyermekeknek, játékok.

 ( 210 ) M 21 02895

 ( 220 ) 2021.07.28.

 ( 731 )  Green Earth Kft, Törökbálint (HU)

 ( 541 ) Green Fish

 ( 511 )   28    Csalidobók; horgász nehezékek.

 ( 210 ) M 21 02896

 ( 220 ) 2021.07.28.

 ( 731 )  Squarebit Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Manly Hairy Man

 ( 511 ) 3    Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aloe vera zselé kozmetikai célokra; amla olaj kozmetikai

célokra; ásványi olajok [kozmetikai]; balzsamok nem gyógyászati célokra; bergamottolaj; dörzsölő készítmények

a testen történő használatra; egészségügyi termékek [piperecikkek]; geraniol kozmetikai használatra; gyógyhatású

anyagokat nem tartalmazó piperekészítmények; habkő, horzsakő; habkövek testen történő használatra;
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hialuronsavat tartalmazó kozmetikumok; illatosított folyadékok, oldatok [piperekészítmények]; illatosított

testápolók [piperekészítmények]; illóolajok kozmetikai használatra; kenőcsök kozmetikai használatra; kókuszolaj

kozmetikai célokra; kozmetikai készletek; kozmetikai szerek; kozmetikai testápoló készítmények;

kozmetikumok; kozmetikumok egyéni használatra; kozmetikumok és kozmetikai készítmények; kozmetikumok

olajok formájában; lágyító készítmények [kozmetikumok]; masszázs waxok; aromaterápiás olajok [kozmetikai

alkalmazásra]; aromaterápiás készítmények; aromák [esszencia olajok]; aromatikus anyagok [esszencia olajok];

aromatikus esszencia olajok; bőrápoló olajok [nem gyógyhatású]; borsmenta nyersolaj; cédrusolaj; citromolaj;

desztillált szépségápoló olajok; emulgeált illóolajok; esszenciális cédrátolaj; esszenciális citromolaj; esszenciális

olajok; esszenciális olajok e-folyadékok előállításához történő használatra; esszenciális olajok egyéni használatra;

fajdbogyó olaj; fenyőolaj; éterolajok; gaulteriaolaj; gerániol; gyártási eljárásokhoz használt illóolajok;

idegnyugtató esszenciális olajok; illatosított olaj; illatosított termékek gyártásához használt illóolajok; illatszerek,

eszenciaolajok; illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; illóolajok háztartási használatra; jázminolaj;

kevert illóolajok; levendulaolaj; levendulás gélek; mandulaolaj; melegítés hatására aromát kibocsátó illatosított

olajok; menta esszencia [illóolaj]; nem gyógyhatású olajok; növényi illóolajok; olajok illatszerekhez; olajok

parfümökhöz és illatszerekhez; parfümolajok; parfümolajok kozmetikai készítmények gyártásához; ricinusolaj

kozmetikai célokra; rózsaolaj; süteményízesítők [illóolajok]; szafrol; szalmagyopár [illóolaj]; szantálfából készült

illóolajok; teafaolaj; természetes esszenciaolajok; természetes olajok kozmetikai célokra; terpének [esszencia

olajok]; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra; masszázsolajak; masszázsolajok és -tejek;

masszírozáshoz használt olajak; natúrkozmetikumok; nem gyógyhatású balzsamok; nem gyógyhatású bőrápoló

folyadékok; nem gyógyhatású fejbőr kezelő készítmények; nem gyógyhatású folyadékok, oldatok; nem

gyógyhatású kozmetikumok; nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású

masszázskrémek; nem gyógyhatású masszázskészítmények; nem gyógyhatású masszázsolajak; nem gyógyhatású

piperecikkek; olajok kozmetikai célokra; olajok test- és szépségápoláshoz; olajok testápolási, higiéniai célokra;

panthenolt tartalmazó kozmetikumok; parfümök és illatanyagok; piperonál kozmetikai alkalmazásra; tengeri alga

 szépségápoláshoz; természetes kozmetikumok; testápolási és szépségápolási készitmények.

 ( 210 ) M 21 02900

 ( 220 ) 2021.07.29.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) VESIFLOWILL

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 21 02901

 ( 220 ) 2021.07.29.

 ( 731 )  ALDI Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Mobilapplikáció.

 ( 210 ) M 21 02904
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 ( 220 ) 2021.07.29.

 ( 731 )  New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    A reklámok közönségre gyakorolt hatásának értékelése; apróhirdetési szolgáltatások; apróhirdetések; áruk

és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; áruértékesítéssel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; audio-vizuális

bemutatók készítése reklámcélokra; blogger-elérési szolgáltatások; célzott marketing; digitális marketing;

divatbemutatók szervezése eladásösztönzési célokra; ékszerekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; egyéni

reklámok elkészítése mások számára; eladó gépjárművek meghirdetése interneten keresztül; elektronikus

kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; előadások, prezentációk szervezése

reklámozási célokra; értékesítési promóciós szolgáltatások; gépjármű értékesítéshez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra;

hangfelvételek készítése reklámcélokra; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és

reklámozás; hirdetések elhelyezése; hirdetés magazinokban; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetések vagy

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

reklámszolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési

szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások a környezeti ügyekkel kapcsolatos közfigyelem felhívása céljából;

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

közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos

információ gyűjtése; hirdetésszervezés; honlapforgalom optimalizálása; internetes marketing; internetes

reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés; jótékonysági

adománygyűjtő rendezvények promóciójának megszervezése; kereskedelmi kamarák kereskedelem ösztönzésével

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

kereskedelmi reklámszövegek készítése; kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos

segítségnyújtás; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; koncertek promóciója [reklámozása];

marketing kampányok; marketing szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mozifilm

reklámozás; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; rádió- és tévéreklámok gyártása és

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

rádiós reklámok készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing; reklám és

marketing szolgáltatások; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok és reklámok készítése,

kiadása; reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése;

reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámcélú nyereményhúzások

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

vetélkedők intézése; reklámhirdetések megjelentetése; reklámlogók tervezése; reklámok elkészítése; reklámok

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

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

reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi

sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás

előkészítése; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos

hálózatokon keresztül; reklámozás, promóciós szolgáltatások; reklámszövegek írása; reklámszöveg

megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegírás; reklámszövegírás promóciós célokból; reklámtervezés és

-elhelyezés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szabadtéri reklámozási szolgáltatások; szájról-szájra marketing;

szórólapok kiadása; szórólapok tervezése; telefonmarketing szolgáltatások [nem értékesítés]; televíziós reklámok

elkészítése; televíziós reklámozás; üzleti promóció; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek

készítése reklám célokra; zenei koncertek promóciója; vizuális reklámanyagok gyártása; virágárusok számára

biztosított reklámozási szolgáltatások; videofelvételek készítése reklámozási célokra; fogyasztói termék

tanácsadás; fogyasztói termékekkel kapcsolatos információ nyújtása; kereskedelmi információk nyújtása
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fogyasztóknak; kereskedelmi információk és tanácsadás biztosítása a fogyasztók részére a sminktermékek

területén; reklámozással kapcsolatos közvetítői szolgáltatások; rendelések elektronikus feldolgozása; telefonos

rendelésfelvételi szolgáltatások; telefonos szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; újság

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával

kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések intézése; vásárlói termékinformációk nyújtása az interneten;

vásárlási megrendelések ügyintézése; előfizetés tv-csatornára; telefonos üdvözlő- és recepciós szolgáltatások

 megszervezése; üzleti tájékoztatások; üzleti találkozók tervezése.

 38    Adásidő biztosítása kommunikációs szolgáltatásokhoz; adatátvitel; adatátviteli szolgáltatások; adatok

átvitele rádió útján; adatkommunikáció elektronikus eszközökkel; adatok közlése távközlési eszközökkel; adatok,

üzenetek és információk továbbítása; audiotext szolgáltatások; digitális kommunikációs szolgáltatások;

dokumentumok elektronikus átvitele; elektronikus képátviteli szolgáltatások; elektronikus kommunikációs

szolgáltatások; elektronikus kommunikációs szolgáltatások kábelen keresztül; elektronikus kommunikációs

szolgáltatások antennán keresztül; elektronikus kommunikációs rendszerek üzemeltetése; elektronikus

kommunikációs szolgáltatások adatok átvitelére; fotófeltöltési szolgáltatások; hangok, képek, jelek és adatok

hálózati átvitele; hírküldés, híradás [közvetítés]; információk átvitele rádió útján; információk átvitele távírón

keresztül; interaktív közvetítési és kommunikációs szolgáltatások; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen

 távközlés; kábelkommunikációs szolgáltatások; képek továbbítása műholdakkal.

 41    Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; dokumentumok kiadása; elbeszélések kiadása;

elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése;

elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus

könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus napilapok online

közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; fényképek közzététele;

fogyasztói magazinok kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek

megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok, könyvek és kézikönyvek megjelentetése a

gyógyászat területén; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; füzetek kiadása; hírlevelek

kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; kiadói szolgáltatások;

kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása; kiadói szolgáltatások, a nyomtatás

kivételével; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése;

könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek,

magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvkiadás;

könyvek publikálása és kiadása; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; magazinok

kiadása; napilapok multimédiás megjelentetése; multimédiás anyagok online kiadása; naptárak kiadása; nem

letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása; nem letölthető elektronikus kiadványok

biztosítása a nyelvtanulás terén; nem letölthető képregények és képregényalbumok online rendelkezésre

bocsátása; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene terén; nem reklámcélú

írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatókönyvek kiadása; oktatási tananyagok

kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; online, nem letölthető útikönyvek, térképek,

városkalauzok és utazók által használt listák megjelentetése; podcastok létrehozása [írása]; szórólapok

megjelentetése; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; szövegek és

nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása;

szövegírás; térképek kiadása; tankönyvek kiadása; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságírói

szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok kiadása;

újságok megjelentetése; útikönyv-kiadási szolgáltatások; web-es újságok megjelentetése; elektronikus

műsorismertető szolgáltatások; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; kulturális célú

bemutatók rendezése; kulturális show-k szervezése; kulturális szolgáltatások; kulturális tevékenységek

biztosítása; online szórakoztatás; online szórakoztatás nyújtása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és

televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós
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show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós

szórakoztatási szolgáltatások; rádiós szolgáltatások tananyag átismétléséhez; rádiós szórakoztatás; sporthíradás;

szabadidős szolgáltatások; szabadúszó újságírás; szépségversenyek rendezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szórakoztatás; szórakoztatás iptv-n keresztül; szórakoztatási célú audiovizuális bemutató

szolgáltatások; szórakoztatási célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási

szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok formájában; szórakoztatási, sport és kulturális

tevékenységek; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása;

szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató

szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása audio szalagon; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

gyermekek számára; szórakoztató szolgáltatások nyújtása publikációkon keresztül; szórakoztató szolgáltatások

biztosítása felvett zene formájában; szórakoztató szolgáltatások szervezése; szórakoztató szolgáltatások

webkamerás televízióműsorok formájában; szövegek készítése kiadásra; telefonos szórakoztatás;

televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós szórakoztatás; vetélkedők, versenyek szervezése;

braille-átírás; braille-fordítás; tolmács- és fordítói szolgáltatások; szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó

 jegyfoglalási és előjegyzési szolgáltatások.

 42    Adatmigrációs szolgáltatások; szakszövegek írása; számítógépes elemzés; szoftverek tervezése és fejlesztése

elektronikus adatbázisokhoz; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; weboldal frissítési szolgáltatások;

weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés;

digitális térképek készítése; gps térképek készítése; légáramlás mérésének szolgáltatásai; levegőminőségre

vonatkozó adatgyűjtési szolgáltatások; mérési szolgáltatások; radart alkalmazó elemzési szolgáltatások;

szennyezett területek megfigyelése, felügyelete; szennyezettség szintjének megállapítására szolgáló mintavétel és

elemzés kivitelezése; szennyezettség vizsgálatára szolgáló mintavétel és elemzés kivitelezése; térkép készítése;

térképészeti szolgáltatások; üvegházhatású gázok kibocsátásának mérése és elemzése; mérési és tesztelő

módszerek fejlesztése; számítógépes tesztelés; számítógéppel segített tesztelési szolgáltatások; vízminőség

megfigyelése; zajszennyezés környezeti felügyelete [környezeti monitoring]; adatbázisok tervezése és fejlesztése;

adatbázis tervezési szolgáltatások; adatfeldolgozó rendszerek tervezése; grafikai szolgáltatások; grafikai

illusztrációk tervezése; grafikai illusztrációs szolgáltatások; grafikai tervezés; hirdetési logók grafikus

formatervezése; honlap- és weboldal tervezés; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások;

honlapok és weboldalak tervezése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; honlaptervezési tanácsadás;

weblapok készítése és karbantartása mások számára; weblapok kidolgozásával és karbantartásával kapcsolatos

szolgáltatások; weblapok tervezése és kivitelezése; weboldal tervezés; weboldal készítési és karbantartási

szolgáltatás; weboldal tervezés, készítés; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; weboldalak

tervezésével kapcsolatos tanácsadás; weboldalak tervezése hirdetési célokra; időjárás-jelentés,

időjárás-előrejelzés, időjárással kapcsolatos tájékoztatás, orvosmeteorológiai tájékoztatás, uv térkép szolgáltatás,

pollen jelentés, vízminőség- és hőmérséklet jelentés, hőérzet jelentés, időjárási front jelentés, képgaléria feltöltés,

 csillagászati adatok közzététele, radarkép szolgáltatás, műholdkép szolgáltatás.

 ( 210 ) M 21 02968

 ( 220 ) 2021.08.06.

 ( 731 )  Atád-Aqua Kft., Nagyatád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Víz, lúgosított víz, pi víz.

  35    Víz, lúgosított víz, pi víz webáruházon történő értékesítése.

 ( 210 ) M 21 03027

 ( 220 ) 2021.08.13.
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 ( 731 )  KSERIS Tudástranszfer Nonprofit Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Silgen Nemes Harcsa

 ( 511 )  29    Halak; halfilé; halkrém; halrudak; halgolyók; halételek; halkonzerv; halkrokett; halpogácsák; halszeletek;

halkonzervek; halkolbászok; halkocsonyák; halkivonatok; halpástétomok; halsűrítmények; sózott hal; hal

sültkrumplival; hal olívaolajban; fagyasztott hal; pácolt hal; hal, tartósított; tartósított hal; szárított hal; füstölt hal;

főtt hal; hal üvegben; feldolgozott halak; halas krékerek; szárított halhús; feldolgozott halikra; halikra, elkészítve;

quenelles (halgombóc); grillezett halfilék; fagyasztott haltermékek; üveges haltermékek; hal mousse-ok;

fagyasztott főtt hal; szárított, őrölt hal; füstölt halas krém; halból készített élelmiszertermékek; halikrák emberi

fogyasztásra; halliszt emberi fogyasztásra; főtt és szárított hal; kígyófejű hal, nem élő; halból készült hűtött

ételek; elsősorban halból álló készételek; gőzölt halpogácsa jamgyökérrel (hampen); feldolgozott haltermékek

emberi fogyasztásra; főként halat tartalmazó hűtött ételek; gőzölt vagy grillezett halpogácsa (kamaboko); hal,

tenger gyümölcsei és puhatestűek, nem élő; halenyv táplálkozási használatra; főtt, füstölt, szárított halforgács

(katsuo-bushi); főként halvagdalékot, zöldségeket, főtt tojást és erőlevest tartalmazó készételek; főként halat

tartalmazó főtt ételek; ehető halolajok [a csukamájolaj kivételével]; elsősorban halat tartalmazó fagyasztott ételek;

tajine (elkészített hús, hal vagy zöldség); quenelles (hosszúkás gombócok halból, csirkehúsból vagy más húsból);

 henger alakúra sütött halhúsmassza (chikuwa); kenyérre kenhető hal, tenger gyümölcsei és puhatestűek.

 ( 210 ) M 21 03068

 ( 220 ) 2021.08.23.

 ( 731 )  STARSCRON Korlátolt Felelősségű Társaság, Budajenő (HU)

 ( 740 )  dr. Zorkóczy Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 21 03072

 ( 220 ) 2021.08.23.

 ( 731 )  Palkovics László Jánosné, Kerepes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Motorozással kapcsolatos szórakoztatás; kulturális tevékenységek, motorozáshoz kapcsolódó események.

 ( 210 ) M 21 03122

 ( 220 ) 2021.08.26.

 ( 731 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., (HU)

 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

  35    Reklámozás.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 21 03136

 ( 220 ) 2021.08.30.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 2. szám, 2022.01.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M113



 ( 731 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest

 ( 541 ) "EGYSZERŰEN IDEÁLIS. IDEALBODY"

 ( 511 ) 5    Diétás termékek, élelmiszerek, diétás kenyerek, diétát támogató folyadékok, italok, italporok, gélek,

kapszulák, tabletták, pezsgőtabletták, rágótabletta, koncentrátum, granulátum tapaszok, vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványivíz-sók; enzimkészítmények gyógyászati használatra; tejcukor (laktóz),

 gyógyteák.

 29    Tej és tejtermékek; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok

(dzsemek), kompótok; fehérjekészítmények és adalékok étkezési célra, fehérjetartalmú diétás desszertek,

étrend-kiegészítők, vitaminkészítmények, enzimek, diétás vagy diétát támogató fehérje tartalmú folyadékok és

turmixok, italok, italporok, gélek, kapszulák, tabletták, pezsgőtabletták, rágótabletta, koncentrátumok,

 granulátumok, fehérje chips.

 30    Kávé, tea, diétát támogató teák, kakaó, csokoládé, csokoládépor, cukor, rizs, kávépótló szerek; gluténmentes

készítmények, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok;

méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; diétás kekszek, snackek,

 dzsemek, krémek, pudingporok, turmixpor.

 ( 210 ) M 21 03198

 ( 220 ) 2021.09.07.

 ( 731 )  Borikon Kft., Balatonlelle (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 21 03199

 ( 220 ) 2021.09.07.

 ( 731 )  Borikon Kft., Balatonlelle (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 21 03202

 ( 220 ) 2021.09.07.

 ( 731 )  Kovács Viktória, Kerepes (HU)

 ( 740 )  Dwornik Marek, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   37    Külső és belső festés; dekorációs festés falakra; felületek dekorációs festése.

 ( 210 ) M 21 03203

 ( 220 ) 2021.09.08.

 ( 731 )  Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr Fendrik Gyula ügyvéd, Hévíz

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

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

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

 szószok; jég [fagyott víz].

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

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

 ( 210 ) M 21 03204

 ( 220 ) 2021.09.08.

 ( 731 )  Opus Simplex Kft., Budapest, XIV. (HU)

 ( 541 ) Opus Legal

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

 ( 210 ) M 21 03205

 ( 220 ) 2021.09.08.

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

 ( 541 ) BUDDHA RELAX

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

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

 ( 210 ) M 21 03206
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 ( 220 ) 2021.09.08.

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

 ( 541 ) EVIAN FOR HER

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

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

 ( 210 ) M 21 03207

 ( 220 ) 2021.09.08.

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

 ( 541 ) COTE D'AZUR FOR HER

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

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

 ( 210 ) M 21 03208

 ( 220 ) 2021.09.08.

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

 ( 541 ) NEW BALANCE FOR HER

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

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

 ( 210 ) M 21 03209

 ( 220 ) 2021.09.08.

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

 ( 541 ) ASTON MARTIN HOMME

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

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

 ( 210 ) M 21 03210

 ( 220 ) 2021.09.08.

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

 ( 541 ) HELLY HANSEN WOMEN

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

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

 ( 210 ) M 21 03263

 ( 220 ) 2019.05.21.

 ( 731 )  Cargill, Incorporated, Wayzata, Minnesota (US)

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

 ( 541 ) CARGILL

 ( 511 ) 5    Diétás ételkiegészítők; bébiételek; diétás anyagok gyógyászati használatra; állatgyógyászati készítmények;

 gyógyszerészeti készítmények állatgyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 21 03269

 ( 220 ) 2021.09.14.

 ( 731 )  Főnix-Med Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 21 03275

 ( 220 ) 2021.09.15.

 ( 731 )  Sebestyén-Tóth Orsolya, Balatonfűzfő (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

 ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás.

 ( 210 ) M 21 03287

 ( 220 ) 2021.09.15.

 ( 731 )  BL Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Farnadi ás Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Kereskedelmi témájú újságok; magazin mellékletek újságokhoz; újságok; újságpapír; fényképek

[nyomtatott]; folyóiratok; hírlevelek; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; nyomtatott folyóiratok,

magazinok; papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és

irodaszerek, bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok; nyomdabetűk, klisék; magazinok, revük [időszaki

 lapok].

 35    Hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

könyvek, folyóiratok, újságok vagy képregények előfizetésének megszervezése; reklámozás; üzleti menedzsment,

szervezés és adminisztráció; irodai munkák; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások;

 újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések intézése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; magazinok, folyóiratok és

újságok multimédiás megjelentetése; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságírói szolgáltatások;

újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok kiadása; újságok

megjelentetése; web-es újságok megjelentetése; szabadúszó újságírás; elektronikus könyvek és folyóiratok online

publikálása; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; elektronikus kiadványszerkesztés;

magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatások; magazinok multimédiás

 megjelentetése; nem letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása.

 ( 210 ) M 21 03317

 ( 220 ) 2021.09.20.

 ( 731 )  Bódis Tamás, Körmend (HU)

 ( 740 )  Dr. Turi Attila, Pécs

 ( 541 ) SPORT36

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; baba nadrágok

[ruházat]; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bugyik; csípőszorítók; izzadtságszívó alsóneműk; kombinék

[alsónemű]; melltartók; trikó [alsónemű], kombiné; hálóköntösök, pongyolák; bokacsizmák; futballcipők;

fürdőpapucsok; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; kézilabdacipők; lábbelik [kivéve ortopéd

lábbelik]; magas szárú lábbelik; papucsok; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; spárgatalpú cipők vagy

szandálok; sportcipők; strandcipők; szandálok; tornacipők; valenki [orosz filccsizma]; cipőfelsőrészek; cipőorrok;

cipősarkak; cipősarokvédők; csúszásgátlók lábbelikhez; fém cipőkellékek; rámák lábbelikhez; sapka ellenzők;

ruhazsebek; sarokerősítés harisnyákhoz; talpak lábbelikhez; cipő felsőrészek; atlétatrikók; ballonkabátok

[ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók]; bundák, szőrmék

[ruházat]; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat];

dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fejre való sálak, fejkendők; fejpántok izzadás felfogására; fülvédők [ruházat];

fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák, úszódresszek; harisnyaáruk,
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kötöttáruk; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; hímzett ruhadarabok; hónaljvédők;

horgászmellények; ingek; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; jelmezek; jodhpur nadrágok,

lovaglónadrágok; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik; kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; karcsúsító

anyagokat tartalmazó ruházat; kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei];

készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk; kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kötények [ruházat];

kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábszármelegítők; latex ruházat; legging nadrágok, cicanadrágok; mellények;

műbőr ruházat; nadrágok; nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők;

overallok, munkaruhák; öltönyök; övek [ruházat]; papírruházat; parkák; partedlik, előkék, nem papírból;

pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; pólók; poncsók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött

pulóverek; rash guard felső ruházat; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházat sportoláshoz; sálak;

selyemövek, vállszalagok; síkesztyűk; skortok [sportszoknyák]; strandruházat; szarongok; szoknyák;

szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikók; ujjas előkék, nem

papírból; vállbetétek western stílusú ingekhez; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zoknik;

zoknitartók; felsőruházat; gallérok [ruházat]; teddyk [alsónemű]; cilinderek, kürtőkalapok; kalap vázak;

papírkalapok [ruházat]; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sildek, napellenzők; svájcisapkák, barettek;

 úszósapkák; zuhanyzó sapkák.

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; álcaponyvák,

álcahálók [sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz; bumerángok; halhorgok; halaskosarak

[horgászfelszerelés]; lepkehálók; merítőhálók horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; szigonypuskák

[sportcikkek]; úszók horgászathoz/halászathoz; békatalpak úszáshoz; lebegő eszközök úszáshoz; úszódeszkák

[kickboardok]; úszóhártyás kesztyűk úszáshoz; úszómellények, úszódzsekik; úszóövek; álló edzőkerékpárok,

szobabiciklik; atléták által használt gyanták; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak

[játékfelszerelések]; békatalpak, búváruszonyok; biliárdasztal mandinerek; biliárdasztalok; biliárdgolyók; bobok,

bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok]; bowling berendezések és gépezetek; céltáblák;

dákóhegyek biliárdhoz; darts; diszkoszok sportcélokra; elektronikus céltáblák; érmével működő biliárdasztalok;

felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz

gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; golfkesztyűk; golftáska-címkék; golftáskák kerékkel vagy anélkül;

golfütők; gördeszkák; görgők álló, mozdulatlan edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görsí, síroller;

görkorcsolyák; gumi belsők labdákhoz; gyepjavító szerszámok [golffelszerelések]; hegymászó hevederek;

hevederek vitorlás szörfdeszkákhoz; hokiütők; hótalpak; húrok, bélhúrok ütőkhöz; íjak íjászathoz;

íjászfelszerelések; kesztyűk [játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten játéklabdákhoz használandó

pumpák; korcsolyák; kréták biliárddákókhoz; könyökvédők [sportcikkek]; krikett táskák; labdaadogató gépek;

labdák, mint sportcikkek; leash-ek szörfdeszkákhoz [pórázok]; mászógépek [hegymászó felszerelés]; mellkas

expanderek [edzőeszközök]; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; paintball fegyverek

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

ping-pong [asztalitenisz] asztalok; ritmikus sportgimnasztika szalagok; rudak rúdugráshoz; sárkányrepülők;

síbotok; síbotok görsíhez; siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp

borítások; skiboardok, hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; súlyemelő övek

[sportcikkek]; súlyzók; surfski kajakok; szánkók; szánkók, szánok [sportcikkek]; szörfdeszkák; teniszhálók;

teniszlabda dobó eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző berendezések; testedző övek a derék karcsúsítására;

tollaslabdák; tornaeszközök; trambulinok; ugródeszkák [sportszerek]; ütők játékokhoz; védőpárnázatok,

védőtömések [sportruházat részei]; vívókesztyűk; vívómaszkok, vívóálarcok; vívófegyverek; babaágyak;

babaházak; baba játszószőnyegek; babák; babaruhák; berendezések játékokhoz; csörgők [játékszerek]; csúszdák

[játékszerek]; drónok [játékszerek]; építőkockák [játékok]; építőjátékok, építőkockák; felfújható játékok

úszómedencékbe; frizbik; hinták; hintalovak; játékok; játékok kisállatoknak; karikadobó játékok; karikajátékok;

kirakós játékok [puzzle]; kiságyforgók [játékok]; légpisztolyok [játékok]; marionettek, bábuk; matrjoska-babák

[orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák]; méretarányos járműmodellek; méretarányos

modell készletek [játékok]; orsók sárkányokhoz; patkó játékok; parti kellékek; patronok durranós pisztolyokhoz
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[játékok]; piňaták [édességgel, játékokkal töltött parti kellékek]; plüss játékok azokra erősített szundikendővel;

pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; robbanókupakok [játékok]; rollerek; szappanbuborék fújók [játékszerek];

társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; triciklik gyermekek számára [játékok]; úszómedencék [játékcikkek];

vidámparki hinták, berendezések; csocsó asztalok, asztalifoci asztalok; dámajátékok; dámatáblák; dobókockák;

dominójátékok; madzsong [kínai dominójáték]; gyűjthető kártyák [kártyajátékok]; ostábla; poharak

kockajátékhoz; rulett kerekek; sakkjátékok; sakktáblák; táblajátékok; tekebábuk; üveggolyók; érmebedobásos

játékautomaták; pénzbedobós játékgépek; telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és

játékszerek; rajtgépek sporthoz; szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; eredményjelző

karambolok biliárdhoz; gyertyatartók karácsonyfákhoz; harangok karácsonyfákra; hógömbök; konfetti;

léggömbök partikhoz; műhó karácsonyfákhoz; parti kalapok papírból; parti konfettiágyúk; színházi álarcok,

 maszkok; lágyékvédők sportoláshoz.

 ( 210 ) M 21 03319

 ( 220 ) 2021.09.20.

 ( 731 )  Bódis Tamás, Körmend (HU)

 ( 740 )  Dr. Turi Attila, Pécs

 ( 541 ) SKYFARM HUNGARY

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; cilinderek, kürtőkalapok; kalap vázak; papírkalapok [ruházat]; sapkák;

sapkák, kerek papi sapkák; sildek, napellenzők [fejfedők]; svájcisapkák, barettek; úszósapkák; zuhanyzó sapkák;

alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; baba nadrágok [ruházat]; bokszer alsónadrágok,

bokszeralsók; csípőszorítók; hálóköntösök, pongyolák; izzadtságszívó alsóneműk; kombinék [alsónemű];

melltartók; trikó [alsónemű], kombiné; teddyk [alsónemű]; bugyik; bokacsizmák; edzőcipők, sportcipők;

fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; kézilabdacipők; lábbelik [kivéve ortopéd lábbelik];

magas szárú lábbelik; papucsok; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; spárgatalpú cipők vagy szandálok;

sportcipők; strandcipők; szandálok; tornacipők, edzőtermi cipők; valenki [orosz filccsizma]; futballcipők; cipő

felsőrészek; cipőfelsőrészek; cipőorrok; cipősarkak; cipősarokvédők; fém cipőkellékek; rámák lábbelikhez;

ruhazsebek; sapka ellenzők; sarokerősítés harisnyákhoz; talpak lábbelikhez; csúszásgátlók lábbelikhez;

atlétatrikók; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák

[nyakbavalók]; bundák, szőrmék [ruházat]; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csősálak; csuklyák, kapucnik

[ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fejre való sálak, fejkendők; fejpántok

izzadás felfogására; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák, úszódresszek; gallérok [ruházat]; harisnyaáruk, kötöttáruk;

harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; hímzett ruhadarabok; hónaljvédők;

horgászmellények; hosszúnadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; ingek; izzadságfelszívó harisnyák;

izzadságfelszívó zoknik; jelmezek; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik;

kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kemény ingmellek,

plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk; kézelők

[ruházat]; kezeslábasok; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábszármelegítők; latex ruházat; legging

nadrágok, cicanadrágok; mellények; műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött

lábzsákok; nyakkendők; overallok, munkaruhák; öltönyök; övek [ruházat]; papírruházat; parkák; partedlik,

előkék, nem papírból; pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; poncsók; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek;

pulóverek, kötött pulóverek; rash guard felső ruházat; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházat

sportoláshoz; sálak; selyemövek, vállszalagok; síkesztyűk; skortok [sportszoknyák]; strandruházat; szarongok;

szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikók; ujjas

előkék, nem papírból; vállbetétek western stílusú ingekhez; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák vízisíeléshez;

 zoknik; zoknitartók.

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; álcaponyvák,

álcahálók [sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz; bumerángok; halaskosarak [horgászfelszerelés];
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halhorgok; lepkehálók; merítőhálók horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; szigonypuskák

[sportcikkek]; úszók horgászathoz/halászathoz; békatalpak úszáshoz; lebegő eszközök úszáshoz; úszódeszkák

[kickboardok]; úszóhártyás kesztyűk úszáshoz; úszómellények, úszódzsekik; úszóövek; álló edzőkerékpárok,

szobabiciklik; atléták által használt gyanták; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak

[játékfelszerelések]; békatalpak, búváruszonyok; biliárdasztal mandinerek; biliárdasztalok; biliárdgolyók; bobok,

bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok]; bowling berendezések és gépezetek; céltáblák;

dákóhegyek biliárdhoz; darts; diszkoszok sportcélokra; elektronikus céltáblák; eredményjelző karambolok

biliárdhoz; érmével működő biliárdasztalok; felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; férfi

szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; golfkesztyűk;

golftáska-címkék; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló, mozdulatlan

edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; gumi belsők labdákhoz; gyepjavító szerszámok

[golffelszerelések]; hegymászó hevederek; hevederek vitorlás szörfdeszkákhoz; hokiütők; hótalpak; húrok,

bélhúrok ütőkhöz; íjak íjászathoz; íjászfelszerelések; kesztyűk [játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten

játéklabdákhoz használandó pumpák; korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták biliárddákókhoz; krikett

táskák; labdaadogató gépek; labdák, mint sportcikkek; lágyékvédők sportoláshoz; leash-ek szörfdeszkákhoz

[pórázok]; mászógépek [hegymászó felszerelés]; mellkas expanderek [edzőeszközök]; ökölvívó kesztyűk,

bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez]

sportcikkek; parittyák, csúzlik [sportcikkek]; ping-pong [asztalitenisz] asztalok; rajtgépek sporthoz; ritmikus

sportgimnasztika szalagok; rudak rúdugráshoz; sárkányrepülők; síbotok; síbotok görsíhez; siklóernyők; síkötések;

sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok, hódeszkák; snooker [sznúker]

dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; súlyemelő övek [sportcikkek]; súlyzók; surfski kajakok; szánkók;

szánkók, szánok [sportcikkek]; szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szörfdeszkák; teniszhálók;

teniszlabda dobó eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző berendezések; testedző övek a derék karcsúsítására;

tollaslabdák; tornaeszközök; trambulinok; ugródeszkák [sportszerek]; ütők játékokhoz; védőpárnázatok,

védőtömések [sportruházat részei]; vívókesztyűk; vívófegyverek; vívómaszkok, vívóálarcok; csúszdák

[játékszerek]; vidámparki hinták, berendezések; érmebedobásos játékautomaták; telekommunikációs funkciókkal

rendelkező hordozható játékok és játékszerek; pénzbedobós játékgépek; dámajátékok; dámatáblák; dobókockák;

dominójátékok; gyűjthető kártyák [kártyajátékok]; madzsong [kínai dominójáték]; ostábla; poharak

kockajátékhoz; rulett kerekek; sakkjátékok; sakktáblák; táblajátékok; tekebábuk; üveggolyók; csocsó asztalok,

asztalifoci asztalok; babaágyak; babaházak; baba játszószőnyegek; babák; babaruhák; berendezések játékokhoz;

csörgők [játékszerek]; drónok [játékszerek]; építőkockák [játékok]; építőjátékok, építőkockák; felfújható játékok

úszómedencékbe; frizbik; hinták; hintalovak; játékok; játékok kisállatoknak; karikadobálós játékok;

karikajátékok; kirakós játékok [puzzle]; kiságyforgók [játékok]; légpisztolyok [játékok]; marionettek, bábuk;

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

járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; orsók sárkányokhoz; parti kellékek; patkó játékok;

patronok durranós pisztolyokhoz [játékok]; piňaták [édességgel, játékokkal töltött parti kellékek]; plüss játékok

azokra erősített szundikendővel; pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; robbanókupakok [játékok]; rollerek;

szappanbuborék fújók [játékszerek]; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; triciklik gyermekek számára

[játékok]; úszómedencék [játékcikkek]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; harangok karácsonyfákra; hógömbök;

konfetti; léggömbök partikhoz; műhó karácsonyfákhoz; parti kalapok papírból; parti konfettiágyúk; színházi

 álarcok, maszkok; görsí, síroller.

 ( 210 ) M 21 03370

 ( 220 ) 2021.09.23.

 ( 731 )  STARSCRON Korlátolt Felelősségű Társaság, Budajenő (HU)

 ( 740 )  Dr. Zorkóczy Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Adolph Zukor International Film Festival

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
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  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 21 03372

 ( 220 ) 2021.09.23.

 ( 731 )  STARSCRON Korlátolt Felelősségű Társaság, Budajenő (HU)

 ( 740 )  Dr. Zorkóczy Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Adolph Zukor Nemzetközi Film Fesztivál

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 21 03376

 ( 220 ) 2021.09.24.

 ( 731 )  Deltagroup Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lajtos Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek

kölcsönzése; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; beszerzői szolgáltatások [áruk

illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; import-export ügynökségek; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kiszervezett vállalatirányítás; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása,

nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; felhőalapú számítástechnika; fizikai adatok

vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; honlap-alapú

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

információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; kihelyezett

szolgáltatók az információs technológia területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák,

szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; minőségellenőrzés; nem helyszíni biztonsági

mentés; számítástechnikai tanácsadás; számítógépek bérbeadása; számítógépes platformok fejlesztése;

számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete

[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése,

kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver

 bérlés; szoftvertelepítés; technológiai szaktanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés.

 ( 210 ) M 21 03377

 ( 220 ) 2021.09.24.

 ( 731 )  IOP Games Production Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) IOP Games : Digital Advanture Games - "You can't try this at home!"

 ( 511 )   41    Számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03379

 ( 220 ) 2021.09.24.

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

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Szemesbay Resort

 ( 511 )   35    Reklámozás.
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  36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 21 03380

 ( 220 ) 2021.09.24.

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

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Silverbay Residence

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 21 03381

 ( 220 ) 2021.09.24.

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

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 21 03382

 ( 220 ) 2021.09.24.

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

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 21 03385

 ( 220 ) 2021.09.24.

 ( 731 )  Kerekes Péter, Budapest (HU)

 Dr. Pákay Péter, Budapest (HU)

 Aczél László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 21 03412

 ( 220 ) 2021.09.29.

 ( 731 )  Benicsák Zoltán, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 ) femivity

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; humán étrendkiegészítők; vitaminokat

 tartalmazó étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 21 03415

 ( 220 ) 2021.09.29.

 ( 731 )  Diéta Market Betéti Társaság, Alsónémedi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére, gyógyászati

készítmények; egészségügyi készítmények, aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra; B-vitamin

készítmények; C-vitamin készítmények; cukorbetegek számára kifejlesztett mesterséges édesítőszerek; D-vitamin

készítmények; diétás és táplálkozási készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők; ételek

cukorbetegeknek; étkezést helyettesítő, táplálékkiegésztő, energianövelő szeletek; étrend- és táplálékkiegészítők;

étrend-kiegészítők sportolók számára; étrendkiegészítő italok; fehérjekiegészítő turmixok; főként kalciumot

tartalmazó tápanyag-kiegészítők; folyékony étrend-kiegészítők; halolaj gyógyászati célokra; multivitamin

készítmények; multivitaminok; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú

étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra; pezsgő vitamintabletták; protein étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők;

táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem gyógyászati

használatra; táplálkozási kiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények; vitamin és ásványi anyag

 kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények; vitamintabletták.

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

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

agar-agar étkezési célokra; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; albumin étkezésre; algakivonatok

élelmiszerekhez; alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; állati velő táplálkozási célra;

almapüré; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; aludttej (l); aludttej (2); articsóka, tartósított; bab, tartósított;

bogyós gyümölcsök, konzervált; borsó, tartósított; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaalapú

gombócok; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra; corn dogs (virslik kukoricabundában); cottagecheese

(túrószerű sajtfajta); csemegekukorica, elkészített; csemegeuborka; csokoládés mogyoróvaj; csontolaj, étkezési;

darált mandula; datolya; dióféle-alapú krémek; disznózsír; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből); ehető szárított

virágok; előkészített gyümölcsök; erjesztett tejes italok étkezési célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési

kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva

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

zöldségek; fermentált sült tej; fokhagyma (konzervek); földimogyoró, elkészítve; földimogyorótej-alapú italok;

gomba, tartósított; guacamole (avokádószósz); gyömbérdzsem; gyömbér, tartósított; gyümölcsalapú

koncentrátum főzéshez; gyümölcsalapú snackek; gyümölcsbefőttek (1); gyümölcsbefőttek (2); gyümölcs csípsz;

gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép;

gyümölcssaláták; hagymakarikák; hagyma, tartósított; halkonzerv; hot dog virslik; hummusz (csicseriborsókrém);

húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok (1); húsok (2); hús, tartósított (1); hús, tartósított (2); ízesített

mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék, rákfélék (nem élő); kandírozott (cukrozott) mogyorók/diók; kandírozott,

kristályosított gyümölcsök; kaviár; kefir (tejes ital); készítmények húsleveshez; kimchi (erjesztett zöldségételek);

klipfish (sózott és szárított tőkehal); kocsonyák; kókuszdiótej-alapú italok; kókuszdiótej konyhai használatra;

kókuszolaj és -zsír (étkezési); kókusztej; kókuszvaj; kolbász (1); kolbász (2); kristályosított gyömbér; krokett;

kumisz; languszták, nem élő; lazac (nem élő); lecitin étkezési célokra; lekvárok (citrusfélékből); lencse,
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tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek; leves készítmények; magas fehérjetartalmú tej; magvak,

elkészítve; májpástétom; mandulatej (1); mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra; margarin;

mazsola; milk shake-ek (tejturmixok); mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyorótej; mogyorótej

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

olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; pácolt gyömbér; padlizsánkrém; pálmamag olaj, táplálkozási

használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré (1); paradicsompüré (2);

pektin táplálkozásra; pirított tengeri alga; préselt gyümölcspép; rákfélék, kemény testű, nem élő; ratatouille;

repceolaj, étkezési; rizstej; rizstej étkezési használatra; sajtok; savanyú káposzta (I); savanyú káposzta (2);

savanyúságok; sólet; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; sűrített tej; szardella, nem élő; szardínia

(nem élő); szárított, aszalt kókuszdió; szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szaté (nyársas étel); szójabab

olaj ételekhez; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójapogácsák; szójatej; tahini (szezámmagkrém);

tajine (elkészített hús, hal vagy zöldség); tartósított paprika; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl;

tejhelyettesítők; tejpor; tejsavbaktériumot tartalmazó italok; tejsavó; tejszínhab; tejszín (tejtermékek);

tejtermékek; tempeh; tofu; tofus pogácsák; tojásfehérje; tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal (nem élő);

tőzegáfonya szósz (befőtt); túró (quark); túrós fánkok; vaj; vajkrém; virágporkészítmények (élelmiszer); yuba;

zabtej; zöldségalapú kenhető termékek; zöldségalapú koncentrátum főzéshez; zöldségek, főtt; zöldségek,

tartósított; zöldséges mousse-ok (habok); zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények;

 zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselatin (2); zselék; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagokétkezési zsírok.

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

kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor,

méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet, szószok; jég

(fagyott víz), agávé szirup (természetes édesítőszer); almaszósz (ízesítők/fűszerek); ánizsmag; árpaörlemény;

babliszt; baozi (töltött gőzölt tészta); bibimbap (zöldségfélékkel és marhahússal kevert rizs); borkő

(monokálium-tartarát) kulináris célokra; bors; bors (ételízesítő); briós; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra

emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips (gabonakészítmény); chow-chow (zöldséges ízesítő); chutney

(fűszeres ízesítő); cikória (pótkávé); croissant-ok; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez;

curry (fűszer); csillagánizs; csokis párnák (péksütemények); csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek;

csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok;

csokoládés mousse-ok (habok); dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma (fűszer); desszert mousse-ok

(cukrászáru); diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; durva árpaliszt; ecet;

édesgyökér (cukrászáru); édesgyökér (édesség); édességek karácsonyfák díszítéséhez; égetett krém; ehető papír;

ehető rizspapír; élelmiszer ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz;

esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az éteresszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő (fűszer);

ételkeményítő; ételkeményítő; fagyasztott joghurtok (fagylaltok, jégkrémek); fagyasztva szárított ételek,

főösszetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek, főösszetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek (1);

fagylaltok és jégkrémek (2); fagylaltok és jégkrémek (3); fagylaltporok; fahéj (fűszer); feldolgozott hajdina;

feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott quinoa; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek;

fűszerek (1); fűszerek (2); fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; fűszernövények;

gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén adalékok kulináris célokra; gluténmentes kenyér; glutén(sikér)

étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrízs; gyömbér (fűszer); gyömbérkenyér,

mézeskalács; gyömbérpaszta (ízesítőszer); gyümölcsös édességek; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös

zselés cukor (édességek); gyümölcsszószok; hajdínaliszt (élelmiszerekhez); halva (édességféle); hántolt árpa;

harissá (ízesítő); hot dogok (szendvicsek); húslé, mártás, szaft; húsos piték; húspuhító szerek, háztartási

használatra; ízesítők italokhoz (kivéve illóolajok); ízesítőszerek süteményekhez (kivéve illóolajok); jeges tea;

jégkása édes vörösbabbal; jégkockák; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák, pálcikás jégkrémek; jég, természetes

vagy mesterséges; jiaozi (töltött tésztagombócok); kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamilla-alapú

italok; kandiscukor (1); kandiscukor (2); kapribogyók; karamellák (cukorkák); karamellkrém (karamellizált

tejkrém); kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 2. szám, 2022.01.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M124



rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti gyógynövények, tartósított (ízesítőszerek); ketchup

(szósz); kétszersültek; kimcshi palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); kókuszos macaronok; konyhasó;

kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kötőanyagok kolbászhoz; kristályosított kandiscukor,

krumplialapú lepénykenyerek; kruton (pirított zsemlekocka); kukoricadara (1); kukoricadara (2); kukorica, darált;

kukoricaliszt; kukoricapehely; kukorica, sült; kurkuma; kuszkusz (búzadara); laksa; leheletfrissítő

mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra (ízesítés); lepények; liszt; lisztalapú

gombócok; lisztből készült tészták; macaron (mandulás cukrászsütemény); magas protein tartalmú

gabonaszeletek; majonéz; makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra (1); maláta emberi

fogyasztásra (2); mandulás édességek; marcipán; marcipánmassza; marinádok (fűszeres pácok); méhpempő;

menta cukrászati használatra; mentolos cukorkák; metélt tészta alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska;

metélt tészta, nudli, galuska; méz; moszat tea; mustár; mustárliszt; müzli; narancsvirágvíz ízesítési célokra;

növényi készítmények pótkávéként való használatra; nugát; nyers tészták; onigiri (rizsgolyók); palacsinták;

pálmacukor; panírkeverékek; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák (édességek); pattogatott kukorica;

pelmenyi (orosz, hússal töltött gombóc); pesto (szósz); petits fours (sütemény); piccalilli (zöldséges, fűszeres

szósz); pizza; pótkávé; pralinék; profitéról; propolisz; pudingok (1); pudingok (2); quiche (tésztában sült sós

sodó); rágógumi; ramen (japán tésztaalapú étel); ravioli; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra;

rizspuding; rizsrágcsálnivalók; rizssütemény; sáfrány (ételízesítő); sajtburgerek (szendvicsek); salátaöntetek;

snack ételek (gabona alapú); sóba tészta (japán hajdinametélt, nyers); só élelmiszerek tartósítására; sós

palacsinták; sós palacsintakeverékek; spagetti; sűrítőszerek főzéshez; süteményekhez való tészta; süteményporok;

süteménytészta (1); süteménytészta (2); süteménytészta (3); süteménytészta (4); süteménytészta (5); sütőpor;

sütőszóda (szódabikarbóna sütési célokra); szágó; szegfűbors; szegfűszeg (fűszer); szendvicsek; szerecsendió;

szezámmagok (fűszerek); szirupok és melasz (1); szirupok és melasz (2); szójabab krém (ételízesítő); szójaliszt;

szójaszósz; szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); szörbetek (fagylaltok); szusi; tabulé (arab saláta); taco;

tamarind (ízesítő); tápióka; tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; tea alapú italok tejjel;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák (nem gyógyászati használatra); tejszínhabot keményítő

termékek; tengeri algába csavart, előkészített rizs; tengervíz főzéshez; természetes édesítőszerek; tésztában sült

pástétom; tésztaöntetek; tortilla; tükörmáz (tükörglazúr); udon (japán metélt); vajas kekszek (Petit-beurre); vanília

(ízesítőszer);vanillin(vaníliapótló); vörösáfonyaszósz (ízesítők/fűszerek); zab alapú ételek; zabdara (1); zabdara

 (2); zabdara (3); zabdara (4); zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.

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

 ( 210 ) M 21 03416

 ( 220 ) 2021.09.29.

 ( 731 )  Katona Krisztina, Szekszárd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; know-how átadása (képzés).

 ( 210 ) M 21 03417

 ( 220 ) 2021.09.29.

 ( 731 )  Katona Krisztina, Szekszárd (HU)

 ( 541 ) Murál Morál

 ( 511 )   41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; know-how átadása (képzés).

 ( 210 ) M 21 03418
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 ( 220 ) 2021.09.29.

 ( 731 )  Orion Corporation, Espoo (FI)

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

 ( 541 ) PARLEKARV

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények Parkinson-kór és szindróma kezelésére.

 ( 210 ) M 21 03424

 ( 220 ) 2021.09.29.

 ( 731 )  Gaiavitamin Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fábián Olivér, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Bőrápoló illóolajok; emulgeált illóolajok; illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; illóolajok

háztartási használatra; illóolajok kozmetikai használatra; szappanok és gélek; por állagú szappanok; szappanok

háztartási használatra; szappanok háztartási tisztítási célokra; szappanok por formájában; illatszerek; illatszerek,

eszenciaolajok; olajok illatszerekhez; természetes illatszerek; szintetikus illatszerek; virágkivonatok [illatszerek];

füstölő készítmények [illatszerek]; borsmentaolaj [illatszerek]; aromák illatszerekhez; bőrápoló kozmetikai

szerek; kozmetikai szerek; arckrém; arckrém (nem gyógyhatású -); arckrémek; arckrémek [kozmetikai];

arckrémek kozmetikai használatra; fogkrémek; folyékony fogkrém; lenyelhető fogkrém; rágható fogkrémek; nem

 gyógyhatású fogkrémek; sampon; samponok; kozmetikumok.

5    Ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; ásványi étrend-kiegészítők; b-vitamin készítmények;

c-vitamin készítmények; d-vitamin készítmények; étrend- és táplálékkiegészítők; nyomelemekből álló étrend- és

táplálékkiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; multivitamin készítmények;

antioxidáns táplálékkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők; főleg ásványi anyagokból készült egészségügyi

táplálékkiegészítők; főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők;

táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem

gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; vegyes vitaminkészítmények; vitaminkészítmények

ételkiegészítők formájában; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; aktív szenet tartalmazó diétás kiegészítők;

antioxidáns kiegészítők; búza étrend-kiegészítők; búzacsíra étrend-kiegészítők; diétás ételkiegészítők; módosított

böjthöz használt diétás ételkiegészítők; dietetikus élelmiszerek gyógyászati célokra; élelmiszert helyettesítő

porok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; a-vitamin készítmények; étkezést helyettesítő, táplálékkiegésztő,

energianövelő szeletek; étrend- és táplálékkiegészítők állatgyógyászati célokra; étrend-kiegészítő italpor

keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

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

számára; étrendkiegészítő italok; étrendkiegészítők csecsemőknek; étrendkiegészítők gyógyászati célokra;

fogyasztó kapszulák; fogyasztó tabletták; főként kalciumot tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként cinket

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

tápanyag-kiegészítők; folsavat tartalmazó étrend-kiegészítők; folyékony étrend-kiegészítők; folyékony

vitaminkiegészítők; folyékony gyógynövényes táplálék-kiegészítők; gyógyhatású teák; gyógyhatású teák,

főzetek; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógyszeres táplálékkiegészítők;

kalciummal dúsított cukorka; l-karnitin fogyókúrához; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag étrend-kiegészítők;

lenmagolaj étrend-kiegészítők; őrölt lenmag rost étrend-kiegészítőként; méhpempő étrend-kiegészítők; pezsgő

vitamintabletták; táplálkozási kiegészítők; terhességi vitaminok; vitamin- és ásványianyag-készítmények;

vitaminnal dúsított italok gyógyászati célokra; vitaminnal dúsított kenyér terápiás célokra; a szervezetet

nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel tápláló készítmények; vitaminok és vitamin-készítmények;

gyógynövényi forrásokból származó antioxidánsok; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógynövények;

gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövények kivonatai; gyógynövények szárított vagy tartósított formában;

herbateák [gyógyhatású italok]; gyógyszeres és fertőtlenítő szappanok és tisztítószerek; gyógyhatású arckrémek;

 izomlazítók; gyógyhatású fogkrémek; gyógyszeres fogkrémek; gyógyteák; gyógyteák gyógyászati célokra.
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 30    Filteres teák; filteres teák nem gyógyhatású teák készítéséhez; filteres teák [nem gyógyhatású];

gyógynövény forrázatok; gyógynövény forrázatok [nem gyógyászati használatra]; gyógynövény készítmények

italkészítéshez; hársfa tea; kamillatea; kamillaalapú italok; készítmények italokhoz [tea alapú]; nem gyógyászati

használatra szánt gyógynövény teák; teából készült nem gyógyhatású főzetek; teák [nem gyógyhatású]; nem

gyógyhatású teakivonatok; kimért teák [nem gyógyhatású -]; aromás készítmények nem gyógyhatású teák

készítéséhez; teakivonatok; teakivonat; teakeverékek; feldolgozott gyógynövények; italkészítéshez használt

gyógynövényes ízesítők; szárított gyógynövények; tartósított gyógynövények; gyógynövényes mézes cukorkák

 [édességek]; gyógyteák [forrázatok].

  32    Vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok].

 ( 210 ) M 21 03446

 ( 220 ) 2021.10.04.

 ( 731 )  PREMED PHARMA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 ) Az éleslátás nem luxus, hanem a teljes élethez szükséges alapfeltétel!

 ( 511 ) 9    Szemészeti és optikai eszközök, berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek,

szemüvegkeretek, fémből és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; korrekciós lencsék [optika], nyers

lencsék látáskorrekcióhoz, szemüveglencsék, szemészeti üveglencsék, szemüvegalkatrészek, kontaktlencsék,

műlencsék, cserélhető lencsék, műanyag lencsék; szemüvegek, teljesítménynövelők, javítók és erősítők,

szemészeti eszközök, látásjavító szemüvegek; napszemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék,

szemüvegtokok, szemüvegláncok; tokok/tartók kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek)

és számítógépprogramok (számítógépes szoftver) optikai és szemészeti felhasználásra; optikai és szemészeti

elektronikus kiadványok (elektronikusan letölthető) készülékek, szemüvegek megválasztásához a látóképesség

függvényében számítógépes vizsgálat alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei; okosszemüvegek,

 optikai szűrők.

 44    Emberi egészségügyi és szemészeti szolgáltatások és ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadás,

konzultáció és információnyújtás; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások és ezen szolgáltatásokkal

kapcsolatos tanácsadás, konzultáció és információnyújtás; optikus szolgáltatások, optikai és szemészeti

konzultáció, szaktanácsadás; optikai és szemészeti megbetegedésekkel kapcsolatos betegellátás, higiéniai és

 szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03452

 ( 220 ) 2021.10.04.

 ( 731 )  Frühwald Holding GmbH., Wien (AT)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Burkolólapok, nem fémből; betonpanelek; kerítésoszlopok nem fémes anyagokból; kerítéssínek nem fémes

anyagokból; falazóblokkok; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok (lépcsők), nem fémből; lépcsőelemek (nem fém).

 ( 210 ) M 21 03454

 ( 220 ) 2021.10.04.

 ( 731 )  Frühwald Holding GmbH., Wien (AT)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  19    Burkolólapok, nem fémből; betonpanelek; kerítésoszlopok nem fémes anyagokból; kerítéssínek nem fémes

anyagokból; falazóblokkok; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok (lépcsők), nem fémből; lépcsőelemek (nem fém).
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 ( 210 ) M 21 03456

 ( 220 ) 2021.03.18.

 ( 731 )  Systagenix Wound Management, Limited, Gatwick, West Sussex (GB)

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

 ( 541 ) PROMOGRAN PRISMA

 ( 511 ) 5    Sebkötöző anyagok; orvosi és sebészeti kötszerek; kötszerek; tapaszok, kötszeranyagok; sebészeti,

mikrobaölő kötözőanyagok; kötszerek, kötszerfélék; fémhálók, drótszövetek; gyógyszerkészítmények sebekhez;

sebészeti és gyógyászati eljárások során a vérfolyás megállítására használt gyógyszerkészítmények; gyógyszerek,

 nevezetesen sebgyógyító növesztőfaktorok; ragasztószalagok orvosi és sebészeti használatra.

 ( 210 ) M 21 03471

 ( 220 ) 2021.10.04.

 ( 731 )  Langó Anikó, Csány (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Műanyag és többször használatos italtároló kulacsok és palackok (üresen árusítva) sportoláshoz.

  24    Textil kéztörlők, törölközők, fürdőlepedők.

  25    Pólók, felsőruházat sportoláshoz.

 41    Sportoktatás; táplálkozással, étrenddel, diétával kapcsolatos (nem orvosi) oktatás, tanácsadás; sportedzői

tevékenység; sport-, fitnesz-, szabadidős és rekreációs szolgáltatások, tanfolyamok; sporttal, sportolással

kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások, tanfolyamok, szemináriumok és tájékoztatók szervezése és

lebonyolítása; helyszíni és online sport-, fitnesz-, szabadidős, rekreációs és táplálkozási információs

szolgáltatások; testi és mentális egészség megőrzésével kapcsolatos oktatás, tanácsadás; egészségügyi problémák

 megelőzéséhez és elkerüléséhez kapcsolódó oktatás, tanácsadás.

 ( 210 ) M 21 03472

 ( 220 ) 2021.10.04.

 ( 731 )  Langó Anikó, Csány (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Műanyag és többször használatos italtároló kulacsok és palackok (üresen árusítva) sportoláshoz.

  24    Textil kéztörlők, törölközők, fürdőlepedők.

  25    Pólók, felsőruházat sportoláshoz.

 41    Sportoktatás; táplálkozással, étrenddel, diétával kapcsolatos (nem orvosi) oktatás, tanácsadás; sportedzői

tevékenység; sport-, fitnesz-, szabadidős és rekreációs szolgáltatások, tanfolyamok; sporttal, sportolással

kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások, tanfolyamok, szemináriumok és tájékoztatók szervezése és

lebonyolítása; helyszíni és online sport-, fitnesz-, szabadidős, rekreációs és táplálkozási információs

szolgáltatások; testi és mentális egészség megőrzésével kapcsolatos oktatás, tanácsadás; egészségügyi problémák

 megelőzéséhez és elkerüléséhez kapcsolódó oktatás, tanácsadás.

 ( 210 ) M 21 03474
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 ( 220 ) 2021.10.05.

 ( 731 )  GORDON & WEBSTER Tanácsadó és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Rövid Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gordon & Webster

 ( 511 )   35    Üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.

  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 03478

 ( 220 ) 2021.10.05.

 ( 731 )  DODO HOME Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DODO

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

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

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

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

 ( 210 ) M 21 03485

 ( 220 ) 2021.10.05.

 ( 731 )  Máltai Manufaktúra Nonprofit Kft., Tiszabő (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 21 03558

 ( 220 ) 2021.10.14.

 ( 731 )  Spa Hotel Relax Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyulai Balázs Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; üdülési szállás

 biztosítása; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek.

 ( 210 ) M 21 03612

 ( 220 ) 2021.10.20.

 ( 731 )  Kovács Laura, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 21 03624
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 ( 220 ) 2021.10.21.

 ( 731 )  Kis Nápoly Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) Kis Nápoly

 ( 511 )   43    Olasz ételekkel összefüggő vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 21 03628

 ( 220 ) 2021.10.21.

 ( 731 ) MAGRIMA '98. Mezőgazdasági, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyhatású állateledel; gyógyhatású ételkészítmények állatoknak; gyógyhatású állateledel-kiegészítők;

étrend-kiegészítők állatok számára; gyógyhatású adalékok állati takarmányokhoz; baktériumtenyészetek

állatgyógyászati használatra; biológiai készítmények állatorvosi célokra; takarmány-kiegészítők állatgyógyászati

célokra; táplálék-kiegészítők állatgyógyászati célokra; étrend- és táplálékkiegészítők állatgyógyászati célokra;

 probiotikus baktérium formulák állatgyógyászati használatra.

 31    Állati takarmány; kevert állati takarmány; állati takarmány készítmények; táplálékok és takarmányok

 állatoknak.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: gyógyhatású állateledel, gyógyhatású ételkészítmények állatoknak, gyógyhatású

állateledel-kiegészítők, étrend-kiegészítők állatok számára, gyógyhatású adalékok állati takarmányokhoz,

baktériumtenyészetek állatgyógyászati használatra, biológiai készítmények állatorvosi célokra,

takarmány-kiegészítők állatgyógyászati célokra, táplálék-kiegészítők állatgyógyászati célokra, étrend- és

táplálékkiegészítők állatgyógyászati célokra, probiotikus baktérium formulák állatgyógyászati használatra, állati

 takarmány, kevert állati takarmány, állati takarmány készítmények, táplálékok és takarmányok állatoknak.

 ( 210 ) M 21 03644

 ( 220 ) 2021.10.22.

 ( 731 )  Fehéri Ferenc Patrik, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bencze Bálint Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére]; fuvarozás, áruszállítás.

  40    Élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek fagyasztása.

  43    Éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; vendéglátás.

 ( 210 ) M 21 03651

 ( 220 ) 2021.10.23.

 ( 731 )  Pongrácz-Devcsics János Géza, Albertirsa (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 2. szám, 2022.01.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M130



  

( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek, drágakövek és féldrágakövek.

 ( 210 ) M 21 03655

 ( 220 ) 2021.10.25.

 ( 731 )  Kiss Árpád, Jánoshalma (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; természetes trágyák; lombtrágyák; lombtápok; biostimulánsok mint

növényi növekedésserkentők; kelátozott anyagok növények levéltrágyázásához; kelátozott anyagok növények

levélzetének pótlásához; kelátozott anyagok növények levélzetének táplálásához; fémkelátok, monokelátok és

mikroelem szuszpenziók mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyszerek és természetes anyagok

keverékei mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyi készítmények biocidok gyártásához; vegyi

adalékok tisztítószerekhez; szélvédőmosó folyadékok; fagyálló folyadékok; fagyállók gépjármű hűtőkhöz;

 kötőanyagok vakolathoz.

 ( 210 ) M 21 03679

 ( 220 ) 2021.10.26.

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

 ( 740 )  Dr. Rönky Ernő, Budapest

 ( 541 ) DronHive

 ( 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.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; online

 közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 21 03680

 ( 220 ) 2021.10.26.
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 ( 731 )  "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rönky Ernő, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

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

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; online

 közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 21 03766

 ( 220 ) 2021.11.09.

 ( 731 )  Tokyo Broadcasting System Television, Inc., Tokyo (JP)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Videófelvételek; letölthető multimédia fájlok; médiatartalom; rögzített adatállományok; műsoros lemezek;

műsoros mágneses adathordozók; audiovizuális készülékek és berendezések; berendezések hang-, adatok vagy

képek közvetítésére; letölthető számítógépes játékszoftver; letölthető számítógépes szoftver; rögzített

számítógépes játékszoftver; rögzített számítógépes szoftver; letölthető számítógépes szoftver alkalmazások;

rögzített vagy letölthető számítógépes szoftver platformok; letölthető számítógépes programok; rögzített

számítógépes programok; rögzített vagy letölthető számítógépes képernyőkímélő szoftver; optikai lemezek;

kompakt lemezek [audio-videó]; mágneses adathordozók; optikai adathordozók; videokazetták;

videojáték-kazetták; memóriakártyák videojáték gépekhez; exponált mozifilmek; letölthető elektronikus

kiadványok; rajzfilmek; letölthető zenefájlok; letölthető képfájlok; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz;

letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; számítógépes hardver; számítógép-perifériák; érmével működő

szerkezetek televíziókészülékekhez; érmével működő zeneautomaták [zenegépek]; mesterséges intelligenciával

rendelkező humanoid robotok; globális helymeghatározó rendszer [GPS] készülékek; hangfelvevő készülékek;

hangátviteli készülékek; videó felvevők; felügyelő, ellenőrző berendezések, nem orvosi célra; hordható videó

kijelző monitorok; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek; fülhallgatók távközléshez; világító jelzők;

villogó fények [fényjelzések]; csengők [figyelmeztető eszközök]; jelzősípok; védőruhák baleset, sugárzás és tűz

ellen; baleset-, sugárzás- és tűzvédelmi cipők; balesetvédelmi kesztyűk; fejfedők mint védősisakok; fejfedők

sportoláshoz; mentőövek; mentőmellények; mentőcsónakok; életmentő készülékek és felszerelések;

balesetvédelmi eszközök személyes használatra; légzőkészülékek, kivéve mesterséges lélegeztetés; audio- és

videó-vevőkészülékek; detektorok; digitális jelzők; mérőkészülékek; elektromos mérőeszközök; mérőműszerek;

távolságmérő készülékek; időmérők [időregisztráló eszközök]; búvárruhák; füldugók búvároknak;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 2. szám, 2022.01.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M132



sportszemüvegek; orrcsipesz búvárok és úszók számára; páton mobiltelefonhoz; számítógép hordozó táskák;

táblagép tokok; okostelefon tokok; tokok digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; borítók

okostelefonokhoz; mágnesek; távcsövek; okulárék; szemüvegek; napszemüvegek; optikai cikkek;

 szemüvegtokok.

 25    Ruházat; lábbelik; cipők; sportcipők; ingek; rövid ujjú ingek; pólók; pulóverek [ruházat]; sportmezek;

csuklyák, kapucnik [ruházat]; bandana kendők [nyaksálak]; tornaruházat; sapkák; kalapok; kerek, papi sapkák;

fejfedők; fejpántok [ruházat]; szoknyák; nadrágok; rövidnadrágok; overallok; pulóverek; ruhák; szvetterek;

dzsekik [ruházat]; kabátok; poncsók; sálak; szőrme stólák; vállkendők, nagykendők; zoknik; talpbetétek;

harisnyanadrágok; balett trikók; harisnyák; lábszármelegítők; legging nadrágok, cicanadrágok; lábmelegítők;

izzadságfelszívó zoknik; nyakkendők; zsebkendők; nadrágtartók; övék [ruházat]; pénztartó övék [ruházat];

kötények [ruházat]; alsónadrágok; alsónemük; alsóruházat; boxeralsók; fülvédők [ruházat]; kétujjas kesztyűk;

kesztyűk [ruházat]; ujjatlan kesztyűk; síkesztyűk; partedlik, előkék, nem papírból; ujjas előkék, nem papírból;

bokacsizma; fürdősapkák; fürdőruhák; fürdőnadrágok; fürdőköpenyek; fürdőszandálok; fürdőpapucsok;

strandruhák; strandcipők; melltartók; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; beépített LED-eket tartalmazó

ruházat; bőrutánzatú ruházat; bőrruházat; mi derek [alsóruházat]; mandzsetták; kerékpáros ruházat; hímzett

ruházat; horgászmellények; fém cipőkellékek; futballcipők; lábszárvédő; harisnyatartók, zoknitartók; tornacipők;

félcipők; cipősarkak; harisnyaáruk, kötöttáruk; judo egyenruhák; kötényruhák; karate egyenruhák; kimonók;

kötöttáru [ruházat]; fűzős bakancsok, csizmák; jelmezek; motoros ruházat; muffok [ruházat]; felsőruházat;

felsőkabátok; pizsamák; bugyik; anorákok; kötött pulóverek; szandálok; sálak; síbakancsok; alvómaszkok;

papucsok; talpak lábbelikhez; kamáslik; atlétatrikók; öltönyök; úszódresszek; egyenruhák; mellények; öltöny

 mellények; vízálló ruházat; karszalagok [ruházat].

 28    Játékok; gyermekjátékok; játékszerek; más osztályba nem tartozó torna- és sportcikkek; tornaszerek;

játéktermi videojáték gépek; játéklabdák; testépítő berendezések; testedző berendezések; bokszkesztyűk;

építőjátékok; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek]; darts; kockák; diszkoszok sport célra; babák; drónok

[játékok]; könyökvédők [sportcikkek]; elektronikus céltáblák; edző eszközök [expanderek]; vidámparki hinták,

berendezések; stresszoldó játékok; repülő korongok [játékok]; játékgépek szerencsejátékhoz; kesztyűk

játékokhoz; kézi videojáték konzolok; puzzle-k; térdvédők [sportcikkek]; testedző gépek; maszkok

[játékeszközök]; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; sporthálók; játékújdonságok partikhoz; paintball

pisztolyok [sporteszközök]; party kalapok papírból; siklóernyők; lufik; játszóházak gyerekeknek; játékkártyák;

játék sátrak; telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek; folyadékkristályos

kijelzős hordozható játékok; lágyékvédő sportoláshoz; védő párnázatok, védőtömések [sportruházat részei];

bokszzsákok; bábok; távirányítású játékjárművek; görkorcsolya; atléták által használt gyanta; méretarányos

makettkészletek [játékok]; méretarányos járműmodellek; robogók [játékok]; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz,

szerencsejátékokhoz; sípcsontvédő [sportcikkek]; gördeszkák; plüssjátékok; úszómellény; felfújható úszó

alkalmatosságok úszómedencei használatra; hinták; asztali társasjátékok; céltáblák; játékfigurák; játékpisztolyok;

játékrobotok; játékjárművek; gyűjthető kártyák játékhoz; trambulinok; videojáték gépek; súlyemelő övék

 [sportcikkek]; jógahinták.

 32    Sportitalok; sör; alkoholmentes italok; energiaitalok; gyümölcslevek; fehérjével dúsított sportitalok;

 zöldséglevek [italok]; vizek [italok].

 38    Távközlési szolgáltatások; nagysebességű adatátvitel; televíziós műsorszórás; vezeték nélküli műsorszórás;

rádióműsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel; üzenetek és képek továbbítása számítógép

segítségével; információszolgáltatás a távközlés területén; internetes chatszobák biztosítása; online fórumok

biztosítása; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; felhasználói hozzáférés biztosítása globális számítógépes

hálózatokhoz; digitális fájlok továbbítása; videó on-demand szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla-szolgáltatás

 [távközlési szolgáltatások].

 ( 210 ) M 21 03767

 ( 220 ) 2021.11.09.
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 ( 731 )  Tokyo Broadcasting System Television, Inc., Tokyo (JP)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ninja Warrior Hungary

 ( 511 ) 9    Videófelvételek; letölthető multimédia fájlok; médiatartalom; rögzített adatállományok; műsoros lemezek;

műsoros mágneses adathordozók; audiovizuális készülékek és berendezések; berendezések hang-, adatok vagy

képek közvetítésére; letölthető számítógépes játékszoftver; letölthető számítógépes szoftver; rögzített

számítógépes játékszoftver; rögzített számítógépes szoftver; letölthető számítógépes szoftver alkalmazások;

rögzített vagy letölthető számítógépes szoftver platformok; letölthető számítógépes programok; rögzített

számítógépes programok; rögzített vagy letölthető számítógépes képernyőkímélő szoftver; optikai lemezek;

kompakt lemezek [audio-videó]; mágneses adathordozók; optikai adathordozók; videokazetták;

videojáték-kazetták; memóriakártyák videojáték gépekhez; exponált mozifilmek; letölthető elektronikus

kiadványok; rajzfilmek; letölthető zenefájlok; letölthető képfájlok; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz;

letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; számítógépes hardver; számítógép-perifériák; érmével működő

szerkezetek televíziókészülékekhez; érmével működő zeneautomaták [zenegépek]; mesterséges intelligenciával

rendelkező humanoid robotok; globális helymeghatározó rendszer [GPS] készülékek; hangfelvevő készülékek;

hangátviteli készülékek; videó felvevők; felügyelő, ellenőrző berendezések, nem orvosi célra; hordható videó

kijelző monitorok; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek; fülhallgatók távközléshez; világító jelzők;

villogó fények [fényjelzések]; csengők [figyelmeztető eszközök]; jelzősípok; védőruhák baleset, sugárzás és tűz

ellen; baleset-, sugárzás- és tűzvédelmi cipők; balesetvédelmi kesztyűk; fejfedők mint védősisakok; fejfedők

sportoláshoz; mentőövek; mentőmellények; mentőcsónakok; életmentő készülékek és felszerelések;

balesetvédelmi eszközök személyes használatra; légzőkészülékek, kivéve mesterséges lélegeztetés; audio- és

videó-vevőkészülékek; detektorok; digitális jelzők; mérőkészülékek; elektromos mérőeszközök; mérőműszerek;

távolságmérő készülékek; időmérők [időregisztráló eszközök]; búvárruhák; füldugók búvároknak;

sportszemüvegek; orrcsipesz búvárok és úszók számára; páton mobiltelefonhoz; számítógép hordozó táskák;

táblagép tokok; okostelefon tokok; tokok digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; borítók

okostelefonokhoz; mágnesek; távcsövek; okulárék; szemüvegek; napszemüvegek; optikai cikkek;

 szemüvegtokok.

 25    Ruházat; lábbelik; cipők; sportcipők; ingek; rövid ujjú ingek; pólók; pulóverek [ruházat]; sportmezek;

csuklyák, kapucnik [ruházat]; bandana kendők [nyaksálak]; tornaruházat; sapkák; kalapok; kerek, papi sapkák;

fejfedők; fejpántok [ruházat]; szoknyák; nadrágok; rövidnadrágok; overallok; pulóverek; ruhák; szvetterek;

dzsekik [ruházat]; kabátok; poncsók; sálak; szőrme stólák; vállkendők, nagykendők; zoknik; talpbetétek;

harisnyanadrágok; balett trikók; harisnyák; lábszármelegítők; legging nadrágok, cicanadrágok; lábmelegítők;

izzadságfelszívó zoknik; nyakkendők; zsebkendők; nadrágtartók; övék [ruházat]; pénztartó övék [ruházat];

kötények [ruházat]; alsónadrágok; alsónemük; alsóruházat; boxeralsók; fülvédők [ruházat]; kétujjas kesztyűk;

kesztyűk [ruházat]; ujjatlan kesztyűk; síkesztyűk; partedlik, előkék, nem papírból; ujjas előkék, nem papírból;

bokacsizma; fürdősapkák; fürdőruhák; fürdőnadrágok; fürdőköpenyek; fürdőszandálok; fürdőpapucsok;

strandruhák; strandcipők; melltartók; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; beépített LED-eket tartalmazó

ruházat; bőrutánzatú ruházat; bőrruházat; mi derek [alsóruházat]; mandzsetták; kerékpáros ruházat; hímzett

ruházat; horgászmellények; fém cipőkellékek; futballcipők; lábszárvédő; harisnyatartók, zoknitartók; tornacipők;

félcipők; cipősarkak; harisnyaáruk, kötöttáruk; judo egyenruhák; kötényruhák; karate egyenruhák; kimonók;

kötöttáru [ruházat]; fűzős bakancsok, csizmák; jelmezek; motoros ruházat; muffok [ruházat]; felsőruházat;

felsőkabátok; pizsamák; bugyik; anorákok; kötött pulóverek; szandálok; sálak; síbakancsok; alvómaszkok;

papucsok; talpak lábbelikhez; kamáslik; atlétatrikók; öltönyök; úszódresszek; egyenruhák; mellények; öltöny

 mellények; vízálló ruházat; karszalagok [ruházat].

 28    Játékok; gyermekjátékok; játékszerek; más osztályba nem tartozó torna- és sportcikkek; tornaszerek;

játéktermi videojáték gépek; játéklabdák; testépítő berendezések; testedző berendezések; bokszkesztyűk;

építőjátékok; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek]; darts; kockák; diszkoszok sport célra; babák; drónok

[játékok]; könyökvédők [sportcikkek]; elektronikus céltáblák; edző eszközök [expanderek]; vidámparki hinták,
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berendezések; stresszoldó játékok; repülő korongok [játékok]; játékgépek szerencsejátékhoz; kesztyűk

játékokhoz; kézi videojáték konzolok; puzzle-k; térdvédők [sportcikkek]; testedző gépek; maszkok

[játékeszközök]; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; sporthálók; játékújdonságok partikhoz; paintball

pisztolyok [sporteszközök]; party kalapok papírból; siklóernyők; lufik; játszóházak gyerekeknek; játékkártyák;

játék sátrak; telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek; folyadékkristályos

kijelzős hordozható játékok; lágyékvédő sportoláshoz; védő párnázatok, védőtömések [sportruházat részei];

bokszzsákok; bábok; távirányítású játékjárművek; görkorcsolya; atléták által használt gyanta; méretarányos

makettkészletek [játékok]; méretarányos járműmodellek; robogók [játékok]; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz,

szerencsejátékokhoz; sípcsontvédő [sportcikkek]; gördeszkák; plüssjátékok; úszómellény; felfújható úszó

alkalmatosságok úszómedencei használatra; hinták; asztali társasjátékok; céltáblák; játékfigurák; játékpisztolyok;

játékrobotok; játékjárművek; gyűjthető kártyák játékhoz; trambulinok; videojáték gépek; súlyemelő övék

 [sportcikkek]; jógahinták.

 32    Sportitalok; sör; alkoholmentes italok; energiaitalok; gyümölcslevek; fehérjével dúsított sportitalok;

 zöldséglevek [italok]; vizek [italok].

 38    Távközlési szolgáltatások; nagysebességű adatátvitel; televíziós műsorszórás; vezeték nélküli műsorszórás;

rádióműsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel; üzenetek és képek továbbítása számítógép

segítségével; információszolgáltatás a távközlés területén; internetes chatszobák biztosítása; online fórumok

biztosítása; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; felhasználói hozzáférés biztosítása globális számítógépes

hálózatokhoz; digitális fájlok továbbítása; videó on-demand szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla-szolgáltatás

 [távközlési szolgáltatások].

 ( 210 ) M 21 03786

 ( 220 ) 2021.11.10.

 ( 731 )  Atenor Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lake11 lakópark

 ( 511 )  36    Ingatlanvagyon-kezelés; ingatlanvagyon tervezés; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlantulajdon-kezelés;

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanfejlesztés finanszírozása;

ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; ingatlanközvetítés;

ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlan befektetések; tőkebefektetés ingatlanba; ingatlanok

bérbeadása; ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlanfelvásárlási szokások; ingatlanbefektetések kezelésével

kapcsolatos ingatlanszolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások;

kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz

kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanprojektek pénzügyi

menedzsmentje; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési

szolgáltatások; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; ingatlanvásárlással kapcsolatos

finanszírozások ügyintézése; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés; ingatlanbefektetéssel

kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; ingatlanhoz kapcsolódó befektetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati

ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó ügynökségek

szolgáltatásai; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; épületek adásvételével

kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi jelentések készítése;

ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások (pénzügyi szolgáltatások); ingatlanokkal kapcsolatos tervezési

szolgáltatások (pénzügyek rendezése); ingatlanprojektek finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi jelentések

 elkészítése; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.

 37    Építkezés; ingatlanfejlesztés; ingatlanépítés (ingatlanvagyon építése); kereskedelmi ingatlanok építése;

 ingatlanfejlesztési szolgáltatások (építés); ingatlanprojektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások.

  42    Ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; ingatlantervezéssel kapcsolatos beszámolók készítése.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 2. szám, 2022.01.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M135



 ( 210 ) M 21 03787

 ( 220 ) 2021.11.10.

 ( 731 )  Atenor Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lake lakópark

 ( 511 )  36    Ingatlanvagyon-kezelés; ingatlanvagyon tervezés; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlantulajdon-kezelés;

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanfejlesztés finanszírozása;

ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; ingatlanközvetítés;

ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlan befektetések; tőkebefektetés ingatlanba; ingatlanok

bérbeadása; ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlanfelvásárlási szokások; ingatlanbefektetések kezelésével

kapcsolatos ingatlanszolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások;

kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz

kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanprojektek pénzügyi

menedzsmentje; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési

szolgáltatások; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; ingatlanvásárlással kapcsolatos

finanszírozások ügyintézése; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés; ingatlanbefektetéssel

kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; ingatlanhoz kapcsolódó befektetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati

ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó ügynökségek

szolgáltatásai; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; épületek adásvételével

kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi jelentések készítése;

ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások (pénzügyi szolgáltatások); ingatlanokkal kapcsolatos tervezési

szolgáltatások (pénzügyek rendezése); ingatlanprojektek finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi jelentések

 elkészítése; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.

 37    Építkezés; ingatlanfejlesztés; ingatlanépítés (ingatlanvagyon építése); kereskedelmi ingatlanok építése;

 ingatlanfejlesztési szolgáltatások (építés); ingatlanprojektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások.

  42    Ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; ingatlantervezéssel kapcsolatos beszámolók készítése.

 ( 210 ) M 21 03788

 ( 220 ) 2021.11.10.

 ( 731 )  Atenor Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lake11 Residential Park

 ( 511 )  36    Ingatlanvagyon-kezelés; ingatlanvagyon tervezés; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlantulajdon-kezelés;

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanfejlesztés finanszírozása;

ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; ingatlanközvetítés;

ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlan befektetések; tőkebefektetés ingatlanba; ingatlanok

bérbeadása; ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlanfelvásárlási szokások; ingatlanbefektetések kezelésével

kapcsolatos ingatlanszolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások;

kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz

kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanprojektek pénzügyi

menedzsmentje; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési

szolgáltatások; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; ingatlanvásárlással kapcsolatos

finanszírozások ügyintézése; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés; ingatlanbefektetéssel

kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; ingatlanhoz kapcsolódó befektetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati

ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó ügynökségek

szolgáltatásai; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; épületek adásvételével
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kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi jelentések készítése;

ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások (pénzügyi szolgáltatások); ingatlanokkal kapcsolatos tervezési

szolgáltatások (pénzügyek rendezése); ingatlanprojektek finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi jelentések

 elkészítése; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.

 37    Építkezés; ingatlanfejlesztés; ingatlanépítés (ingatlanvagyon építése); kereskedelmi ingatlanok építése;

 ingatlanfejlesztési szolgáltatások (építés); ingatlanprojektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások.

  42    Ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; ingatlantervezéssel kapcsolatos beszámolók készítése.

 ( 210 ) M 21 03823

 ( 220 ) 2021.11.12.

 ( 731 )  MANGIA E BEVI Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; átmeneti üzletmenedzsment; beszerzői szolgáltatások [áruk,

illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; reklámozás és értékesítési promóciós

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vásárok

rendezése; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok terjesztése;

reklámkoncepciók kidolgozása; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szponzorok felkutatása;

termékminták, áruminták terjesztése; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; vásárlási

 megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; ajándékcsomagolás; árukirakodási szolgáltatások; áruk

raktározása; áruszállítás; csomagkézbesítés, csomagszállítás; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére];

 fuvarozás, áruszállítás; termékek csomagolása.

 ( 210 ) M 21 03824

 ( 220 ) 2021.11.12.

 ( 731 )  Magyar Krisztián, Gyula (HU)

 Turóczky Edit, Mezőkovácsháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Dániel, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   11    Füstöléses érlelő egységek.

 29    Kolbász; kolbászhús; kolbászok; kolbászok, tartósítva; kolbásztermékek; levegőn szárított kolbászok; nyers

 kolbász; füstölt kolbászok; vegetáriánus kolbászok.

  40    Füstölők élelmiszerek füstölésére.

 ( 210 ) M 21 03826

 ( 220 ) 2021.11.12.

 ( 731 )  HAI NAN Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Czupor Hajnalka Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03827

 ( 220 ) 2021.11.12.

 ( 731 )  Realise 2014 Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Papírárukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; papírárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03830

 ( 220 ) 2021.11.13.

 ( 731 )  Zella Studio Korlátolt Felelősségű Társaság, Püspökhatvan (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Podcastok; média tartalmak.

  35    Árucikkek promóciója influenszerek segítségével.

 ( 210 ) M 21 03843

 ( 220 ) 2021.11.15.

 ( 731 )  Grófo-Kozák László, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Prédl Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Grófo

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

 ( 210 ) M 21 03936

 ( 220 ) 2021.11.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 21 03938

 ( 220 ) 2021.11.19.
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 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 21 03939

 ( 220 ) 2021.11.19.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 21 03940

 ( 220 ) 2021.11.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 21 03941

 ( 220 ) 2021.11.19.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 21 03943

 ( 220 ) 2021.11.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 21 03970

 ( 220 ) 2021.11.22.

 ( 731 )  Wine Concept Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gáspár Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Bossecco

 ( 511 )   33    Asztali borok; bor alapú italok; fehérbor; habzóbor, pezsgő; pezsgős borok; rozé borok; vörösbor.

 ( 210 ) M 21 03971

 ( 220 ) 2021.11.22.

 ( 731 )  Portfolife Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Befektetéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi befektetés-kezelési szolgáltatások; pénzügyi

befektetések megszervezése; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; befektetésekkel kapcsolatos

pénzügyi elemzések; befektetési és pénzügyi szaktanácsadási szolgáltatások; pénzügyi befektetéssel kapcsolatos

szaktanácsadási szolgáltatások; pénzügyi és befektetési tanácsadó szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatásokkal

kapcsolatos információnyújtás; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi tanácsok; pénzügyi tervezés; értékpapír

befektetési szolgáltatások; értékpapír kezelés; értékpapír kezelési szolgáltatások; értékpapír-letét szolgáltatások;

értékpapír-portfoliók teljesítményének összehasonlítása; értékpapír portfóliók létrehozásához kapcsolódó
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szolgáltatások; értékpapír tanácsadási szolgáltatások; értékpapírok biztonságos letétbe helyezése; értékpapírokkal

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; részvény- és értékpapírpiaci információnyújtás; pénzügyi tanácsadási

szolgáltatások értékpapírokkal kapcsolatban; pénzügyi értékpapírok szolgáltatása; pénzügyi értékpapírok;

befektetési vagyonkezelés; befektetési vagyonkezelési szolgáltatások; vagyonkezelési, letétkezelési

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03972

 ( 220 ) 2021.11.22.

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

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LogStar

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

  37    Raktárak építése és javítása.

 39    Raktárak bérbeadása; raktározási információk; raktározási szolgáltatások; raktározási szolgáltatásokra

vonatkozó tájékoztatás; raktározási szolgáltatások és létesítmények biztosítása; szállítási logisztikai

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03974

 ( 220 ) 2021.11.22.

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

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LogStar by Biggeorge

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

  37    Raktárak építése és javítása.

 39    Raktározási információk; raktározási szolgáltatások; raktározási szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás;

 raktározási szolgáltatások és létesítmények biztosítása; raktárak bérbeadása.

 ( 210 ) M 21 04001

 ( 220 ) 2019.12.24.

 ( 731 )  Oyster Cosmetics S.p.A., Castiglione delle Stiviere (Mantova) (IT)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FREECOLOR

 ( 511 ) 3    Szappan; illatszer készítmények; kozmetikai szerek; hajszeszek, balzsamok, hajra való folyadékok;

esszenciális olajok; hajfestékek, hajszínezők; kozmetikai krémek; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai

használatra; hajspray; hajhullámosító készítmények; lakkeltávolító termékek, lakklemosók; színeltávolító

készítmények; samponok; száraz samponok; kozmetikai festékek; hajbalzsamok; hajkozmetikai termékek;

hajkrémek; hajszőkítő készítmények; hajlágyítók; hajzselék; hajhidratálók; hajkondicionáló olajok; kozmetikai

készítmények hajra és fejbőrre; hajápoló készítmények; hajkezelő készítmények; hajápoló készítmények;

 hajvilágosítók, hajszőkítők; hajhabok; hajkondicionáló készítmények; hajtonikok; tartós hajkezelések.

 ( 210 ) M 21 04253

 ( 220 ) 2021.12.16.

 ( 731 )  A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány, Felcsút (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

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

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

 nem textilből.

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

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

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

A rovat 132 darab közlést tartalmaz.
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