
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 20 00815

 ( 220 ) 2020.03.13.

 ( 731 )  Eatrend Korlátolt Felelősségű Társaság, Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék.

 ( 210 ) M 20 02841

 ( 220 ) 2020.09.23.

 ( 731 )  Mekler Norbert, Nagyvázsony (HU)

 ( 541 ) PELSOKLÍMA

 ( 511 )  37    Építkezés; ablakok és ajtók beszerelése; elektromos berendezések felszerelése és javítása; építőipari gépek

kölcsönzése; falazás; fűtőberendezések felszerelése és javítása; járművek karbantartása és javítása;

hűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; járművek karbantartása; kazánok tisztítása és javítása; kőműves

 munkák; légkondícionáló berendezések felszerelése és javítása; nyílászárok beszerelése; vízvezeték-szerelés.

 ( 210 ) M 20 03786

 ( 220 ) 2020.12.09.

 ( 731 )  MATRACOM GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Pentele

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; matracvédők; matracok;

ágyak; ágykeretek; faszerkezetek; komódok; fiókos szekrények; gélhab termékek; hengerpárnák; fedőmatracok;

 párnák; fejpárnák; kisbútorok; ágyneműtartók; ágyrácsok; ágybordák; boxspring ágyak.

 24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból; szövött címkék;

gumírozott vásznak; lepedők; matrachuzatok; matracvásznak; mintás vászon; műanyagok textil pótanyaggal;

 műselyem szövetek; nem szőtt textíliák; pamutbársony; ágyneműk.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; matrac, ágybetétek,

 ágykeret, ágyrács, boxspring ágyak kereskedelme, reklámozása.

 ( 210 ) M 21 00261

 ( 220 ) 2021.01.26.

 ( 731 )  Máli János, Pilisszántó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Fitneszgép, fitneszgépek és azok alkatrészei.

  35    Fitneszgép, fitneszgépek és azok alkatrészei kis- és nagykereskedelme, online kereskedelme.

 ( 210 ) M 21 00262

 ( 220 ) 2021.01.26.

 ( 731 )  Máli János, Pilisszántó (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek, kerékpárok és azok alkatrészei; elektromos kerékpár; összecsukható elektromos kerékpár;

 elektromos rásegítéses kerékpárok.

 35    Járművek, kerékpárok és azok alkatrészei, elektromos kerékpár, összecsukható elektromos kerékpár,

 elektromos rásegítéses kerékpárok, kis- és nagykereskedelme online kereskedelme.

 ( 210 ) M 21 00675

 ( 220 ) 2021.02.22.

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

 ( 740 )  Farnadi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Kereskedelmi témájú újságok; magazin mellékletek újságokhoz; újságok; újságpapír; papír és karton;

nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével;

 tanítási és oktatási anyagok; nyomdabetűk, klisék.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; könyvek, folyóiratok, újságok

vagy képregények előfizetésének megszervezése; 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; webes újságok megjelentetése; szabadúszó újságírás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

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

 ( 210 ) M 21 01090

 ( 220 ) 2021.03.10.

 ( 731 )  Angel Management Kft., Dabas (HU)

 ( 740 )  Dr. Kiss Balázs Károly Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; aludttej; cottage cheese

[túrószerű sajtfajta]; erjesztett tejes italok étkezési célokra; fermentált sült tej; joghurt; sajt; kefir [tejes ital];

kókuszdiótej-alapú italok; kókuszdiótej konyhai használatra; kókusztej; kókuszvaj; mandulatej; mandulatej

étkezési célokra; mandulatej-alapú italok; mogyoróvaj; mogyorótej étkezési célokra; mogyorótej; növényi alapú

tejszín; sajtok; sűrített tej; tejtermékek; tejszín [tejtermékek]; tejszínhab; tejes italok, főként tejet tartalmazó;

tejföl; tejhelyettesítők; tejpótlóként használt szójaalapú italok; tejsavbaktériumot tartalmazó italok; túrós fánkok;

 túró [quark]; vaj; vajkészítmények; zabtej; 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; fűszerek, ízesítők; por állagú

fűszerek; fűszerek por alakban; fűszerekkel ízesített kenyér; tartósított fűszernövények; ecet, szószok; jég [fagyott

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 01091

 ( 220 ) 2021.03.10.

 ( 731 )  Dr. Bartha Andrea, Délegyháza (HU)

  

( 546 )

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

 tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

  30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények; só; mustár; ecet; fűszeres mártások; fűszerek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 21 01770

 ( 220 ) 2021.05.03.

 ( 731 )  SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD, Longhua district, Shenzhen city (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 7    3D nyomtatók; 3D nyomtató tollak; ipari robotok; lézergravírozó gépek; vágógépek; fröccsöntő gépek;

sajtológépek; mintanyomó gépek; nyomtatófejek ipari nyomdagépekhez; műanyagfröccsöntő gépek; proof gépek;

gépek üvegipar számára, beleértve a napi használatú üveget gyártó gépeket is; gépek műanyagok

feldolgozásához; gravírozó gépek; formázó préselő gépek; automata kezelőgépek [manipulátorok];

 gépalkatrészek, nevezetesen, formák műanyag modellek gyártásához.

 ( 210 ) M 21 01945

 ( 220 ) 2021.05.16.

 ( 731 )  Hungarian Intertourist Souvenir Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 szószok; jég [fagyott víz].

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 01958

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  AMORE PIZZA 11 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Nápolyi szokásoknak megfelelően elkészített pizzaételek; nápolyi szokásoknak megfelelően készített pizza;

 nápolyi szokásoknak megfelelően készített tésztaételek.

 ( 210 ) M 21 01975

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  Dunaveczki Attila, Fertőd (HU)

 ( 541 ) Likespace

 ( 511 )  36    Ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlan

adminisztráció; ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások; ingatlankezelési

szolgáltatások; ingatlanmenedzsment; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos

szaktanácsadás; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlanok bérbeadása; ingatlanok

bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok bérbeadásával

kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

 ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek; ingatlanügynöki tevékenység.

 ( 210 ) M 21 02077

 ( 220 ) 2021.05.25.

 ( 731 )  Angel Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Dabas (HU)

 ( 740 )  Dr. Kiss Balázs Károly Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; agar-agar étkezési célokra;

alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; algakivonatok élelmiszerekhez; albumin étkezésre; alginátok táplálkozási

célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; állati velő táplálkozási célra; almapüré; áloé vera emberi fogyasztásra

elkészítve; aludttej; angolszalonna; articsóka, tartósított; bab, tartósított; baromfi, nem élő; bogyós gyümölcsök,

konzervált; borsó, tartósított; bulgogi [koreai szarvasmarhából készült étel]; bundás virsli; bundás

burgonyaszeletek; burgonya-alapú gombócok; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra; corn dogs [virslik

kukoricabundában]; cottage cheese [túrószerű sajtfajta]; csemegekukorica, elkészített; csemegeuborka;

csigatojások táplálkozási célra; csokoládés mogyoró vaj; csontleves, húsleves; csontolaj, étkezési; datolya; darált

mandula; dióféle-alapú szeletek étkezési célra; disznóhús; disznózsír; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből];

előkészített gyümölcsök; erjesztett tejes italok étkezési célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj;

étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva

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

zöldségek; fermentált sült tej; fésűkagylók, nem élő; fokhagyma [konzervek]; földimogyoró, elkészítve;

földimogyorótej-alapú italok; guacamole [avokádószósz]; gyömbérdzsem; gyömbér, tartósított; gyümölcs alapú

snackek; gyümölcsalapú koncentrátum főzéshez; gyümölcs csipsz; gyümölcsbefőttek; gyümölcshéj;

gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;

hagyma, tartósított; hagymakarikák; hal mousse-ok; hummusz [csicseriborsókrém]; húsok; ízesített mogyorók,
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diók; joghurt; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kefir [tejes ital]; kimchi [erjesztett zöldségételek];

kókuszdiótej-alapú italok; kókuszdiótej konyhai használatra; kókuszolaj és -zsír [étkezési]; kókusztej; kókuszvaj;

lecitin étkezési célokra; lekvárok [citrusfélékből]; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra;

leveskészítmények; magvak, elkészítve; mandulatej; mandulatej étkezési célokra; mandulatej-alapú italok;

mazsola; mogyoró, előkészített; mogyoró alapú rágcsálnivalók; mogyoróvaj; mogyorótej étkezési célokra;

mogyorótej; napraforgómag, elkészítve; növényi alapú tejszín; olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési;

padlizsánkrém; pálmaolaj táplálkozási használatra; pálmamag olaj, táplálkozási használatra; paradicsomlé

főzéshez; sajtok; sültburgonya, chips; sűrített tej; tejtermékek; tejszín [tejtermékek]; tejszínhab; tejes italok,

főként tejet tartalmazó; tejföl; tej helyettesítők; tejpótlóként használt szójaalapú italok; tejsavbaktériumot

tartalmazó italok; tofus pogácsák; túrós fánkok; túró [quark]; vaj; vajkészítmények; zabtej; zöldségek, tartósított;

 zöldséges készételek; zöldségkonzervek; 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; fűszerek; fűszerek, ízesítők; por állagú fűszerek; fűszerek por alakban; fűszerekkel ízesített kenyér; jég

 [fagyott víz].

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 02125

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)

 ( 740 )  Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús; virslifélék; párizsik; mozaikos húskészítmények; húskenyerek; kolbászok; szalámifélék; hússajtok;

hurkafélék; kenhető húskészítmények; pástétomok; aszpikos termékek; pácolt, füstölt- főtt, lángolt, érlelt, sütött,

formázott húsok; formában vagy bélben főtt, pácolt húsok; húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények;

 étkezési szalonnafélék; étkezési sertészsír; étkezési tepertő; tepertőkrém.

 ( 210 ) M 21 02134

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Vellinger Mihály, Ócsa (HU)

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

 ( 541 ) AKC

 ( 511 )  35    Pólókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; pulóverekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; baseball sapkákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

sportsapkákkal és baseball sapkákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; alsóruházattal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; bögrékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; felsőruházattal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hűtőmágnesekkel kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; karkötőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

kulcstartókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkekkel kapcsolatos kis- és

 nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.
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 41    Stúdiószolgáltatások; próbahelyiség [felvevő] biztosítása stúdiókban; hanglemezek gyártásához kapcsolódó

stúdió-szolgáltatások; hang-, film-, videó-, és televíziós stúdió szolgáltatások; zenei produkciós szolgáltatások;

zenei produkciók; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése;

zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; multimédiás anyagok online kiadása; online interaktív

szórakoztatás; online játékszolgáltatások; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem letölthető

videotartalmak biztosítása; online szórakoztatás; online szórakoztatás biztosítása online közösségi platformon

közzétett show-k formájában; online szórakoztatás nyújtása; online videojátékok biztosítása; online, nem

letölthető videók biztosítása; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték

 nélküli és online átvitel útján.

 ( 210 ) M 21 02138

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Barna Ákos, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest

  

( 546 )

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

szolgáltatások: állathordozók dobozok formájában, baseball sapka, írószerek, köpenyek, pólók, pulóverek,

 sapkák, tollak.

 ( 210 ) M 21 02286

 ( 220 ) 2021.06.10.

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

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 ) GALLIO

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

 ( 210 ) M 21 02288

 ( 220 ) 2021.06.10.

 ( 731 )  V-FORRÁS Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Habakuk

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

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

  21    Szivacsok háztartási használatra; szivacstartók.

 28    Játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák;

 játékmacik, játékmackók; játékmodellek; játékok; szappanbuborék fújók [játékszerek].

 ( 210 ) M 21 02289

 ( 220 ) 2021.06.10.

 ( 731 )  V-FORRÁS Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
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 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

  21    Szivacsok háztartási használatra; szivacstartók.

 28    Játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák;

 játékmacik, játékmackók; játékmodellek; játékok; szappanbuborék fújók [játékszerek].

 ( 210 ) M 21 02541

 ( 220 ) 2021.06.24.

 ( 731 )  Sepsi Oliver, Budapest (HU)

 ( 541 ) napielemozsia

 ( 511 ) 9    Elektronikus folyóiratok; hangfelvételek; filmek, mozgófilmek; internetről letölthető digitális zene; mp3

internetes honlapokról letölthető digitális zene; multi-média felvételek; podcastok; rögzített videók; videocastok;

 videofelvételek.

 ( 210 ) M 21 02652

 ( 220 ) 2021.07.05.

 ( 731 )  Saleh Abdulaziz Babaker Sons Co. for Trading & Contracting, Riyadh (SA)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Rizs.

 ( 210 ) M 21 02653

 ( 220 ) 2021.07.06.

 ( 731 )  ISB-SYSTEMBAU-EU Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   19    Építőelem nem fémből; szilikát hőszigetelő építőelem.

 ( 210 ) M 21 02660

 ( 220 ) 2021.07.06.

 ( 731 )  Plutosz Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, étel- és italellátás, street food ételek helyeben fogyasztása, házhozszállítása.

 ( 210 ) M 21 02680

 ( 220 ) 2021.07.07.

 ( 731 )  Sóstó-Gyógyfürdők Zrt., Nyíregyháza (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  25    Fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák;

 fürdőpapucsok; úszódressz, fürdőruha.

  28    Úszófelszerelések; vízilabdák; vízicsúszdák; vízi játékok.

  41    Nyilvános fürdők üzemeltetése.

  44    Nyilvános fürdőkkel kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 210 ) M 21 02813

 ( 220 ) 2021.07.21.

 ( 731 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szőlőből készült borokra, ízesített borokra illetve bor alapú italok.

 ( 210 ) M 21 03002

 ( 220 ) 2021.08.11.

 ( 731 )  BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 21 03003

 ( 220 ) 2021.08.11.

 ( 731 )  BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 21 03007

 ( 220 ) 2021.08.11.

 ( 731 )  BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)
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 ( 541 ) Lovassy Life

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 21 03018

 ( 220 ) 2021.08.12.

 ( 731 )  Simon Ágnes, Nyírmada (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsigmond, Budapest

 ( 541 ) NZO BRAND

 ( 511 )   18    Ruházati cikkek állatok részére.

 ( 210 ) M 21 03025

 ( 220 ) 2021.08.13.

 ( 731 )  Mucsányi Tamás, Abony (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Balázs, Budapest

 ( 541 ) Gigi's

 ( 511 )  39    Élelmiszeráruk házhozszállítása; élelmiszerek szállítása; étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó

kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás; gyümölcsök szállítása; hűtött áruk hűtött

szállítása; ital [szeszesital] forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások; készételek és italok házhozszállítása; pizza

 kiszállítás; szállítás és tárolás; szeszesitalok házhozszállítása.

 43    Alkoholos italok felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bisztró [büfé]

szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások;

büfészolgáltatások koktélbárok számára; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos

szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és

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

italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek díszítése; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és

italok biztosítása internet kávézókban; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; étel- és italkészítéssel kapcsolatos

információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételrendelési szolgáltatások;

éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi

tájékoztató szolgáltatások; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs

szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; receptekkel kapcsolatos tanácsadás; sütési technikákkal

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás

bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás nyújtása éttermekkel

kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén; ügynökségi szolgáltatások éttermi

foglalásokhoz; sörbárok; sommelier-szolgáltatások; snack-szolgáltatások; salátabárok; pub szolgáltatások;

pizzériák; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; magán

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

kávézói szolgáltatások; kávéház; kantinok, büfék, étkezdék; italszolgáltatás biztosítása; tapas bárok;

szolgáltatások italok biztosításához; szolgáltatások ételek biztosításához; szállodák által nyújtott éttermi

szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; svédasztalos éttermi

szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; zártkörű

 drinkbár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03030

 ( 220 ) 2021.08.12.

 ( 731 )  Simon Ágnes, Nyírmada (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsigmond, Budapest

 ( 541 ) NZO

 ( 511 )   18    Ruházati cikkek állatok részére.
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 ( 210 ) M 21 03161

 ( 220 ) 2021.09.02.

 ( 731 )  Amber IP Brands Sárl, Nyon (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; szénsavas alkoholmentes italok és ásványvizek; alkoholmentes italkészítmények;

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); vodka; égetett szeszes italok; előre megkevert alkoholos italok

(sörök kivételével); koktélok (melyek sört nem tartalmaznak); koktélok, és szénsavas alacsony alkoholtartalmú

 italok; hard seltzerek.

 ( 210 ) M 21 03164

 ( 220 ) 2021.09.02.

 ( 731 )  Papp Zsuzsanna, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Budai Norbert ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Swazan

 ( 511 )  3    Kozmetikai, szépségápolási készítmények.

 35    Kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03168

 ( 220 ) 2021.09.02.

 ( 731 )  Essena Kft., Dunaharaszti (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok.

 ( 210 ) M 21 03169

 ( 220 ) 2021.09.03.

 ( 731 )  P.T.B. Pajzs Technológia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) PAJZS VÉDELEM

 ( 511 )  9    Betörésgátló elektromos szerkezetek; betörésgátló riasztókészülékek.

  12    Lopásgátló riasztók járművekhez, lopásgátló szerkezetek járművekhez.

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 21 03170

 ( 220 ) 2021.09.03.

 ( 731 )  Baranya Megyei Akkreditált Vizsgaközpont, Pécs (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási

vizsgák kidolgozása; oktatási vizsgálati eredmények és adatok elemzése mások számára; oktatási

vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási vizsgáztatás; vizsgaszervezés [oktatási]; vizsgáztatással [oktatás]

 kapcsolatos információnyújtás.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 3. szám, 2022.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M212



 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; minőségbiztosítási és hitelesítési szolgáltatások;

 tudományos és műszaki szolgáltatások; oktatási vizsgafeladatok fejlesztése, ellenőrzése és szakértése.

 ( 210 ) M 21 03171

 ( 220 ) 2021.09.03.

 ( 731 )  Szüllő Szabolcs, Budapest (HU)

 Molnár László, Érd (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gépjárműtartozékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: gépjárműtartozékokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

 gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 37    Járművek karbantartása, szervizelése és javítása; járművek átvizsgálása, nagyjavítása; akkumulátorok

újratöltése; gépjármű-akkumulátorok töltése; akkumulátorok cseréje; elektromos járművek újratöltésére

 vonatkozó szolgáltatások; elektromos járművek javítása és karbantartása.

 ( 210 ) M 21 03176

 ( 220 ) 2021.09.03.

 ( 731 )  Molnár László, Érd (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Járművekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; járművekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: gépjármű-regisztrálási szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműalkatrészekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; eladó gépjárművek meghirdetése interneten keresztül; gépjárművek értékesítésével kapcsolatos

 információnyújtás interneten keresztül.

 ( 210 ) M 21 03177

 ( 220 ) 2021.09.03.

 ( 731 )  "POL-KÁ" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Neszmély (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés:

vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); klubszolgáltatások [diszkó]; diszkók szolgáltatásai; zenés

 szórakoztató rendezvények szervezése.

 43    Éttermi szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; vendéglátás; vendéglátással

kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; mobil catering szolgáltatások;

 étel és ital catering.

 ( 210 ) M 21 03178

 ( 220 ) 2021.09.03.
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 ( 731 )  Sipos Sales Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Munkaerő-toborzás: vezetők toborzása; munkaerő-toborzási hirdetés; munkaerő-toborzási szolgáltatás;

szakember toborzási szolgáltatások: munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; személyiségvizsgálat

munkaerő-toborzási célokra; munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás; munkaerő-toborzással

kapcsolatos információnyújtás; munkaerő közvetítési és toborzási szolgáltatások; munkaerő-toborzáshoz

kapcsolódó interjú szolgáltatások; munkaerő-toborzási szolgáltatás és munkaközvetítő irodák;

munkaerő-toborzással, fejvadászattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; munkaerő-toborzáshoz és

elhelyezéshez kapcsolódó segítségnyújtás; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások:

vezetők keresése, kiválasztása; vezetők kiválasztásával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; fejvadász

szolgáltatás; karriertervezési szolgáltatások; karriertervezési tanácsadás; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési

szolgáltatások: munka- és karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások; humán erőforrásokkal

 kapcsolatos konzultáció; menedzsment tanácsadás: állásközvetítő irodák.

 41    Coaching; coaching [tréning]; személyi coaching [képzés]; oktatási szolgáltatások coaching formájában;

vezetőség és személyzet oktatásával és képzésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; karrier tanácsadás

[oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); karrier tanácsadás és felkészítés

[képzési és oktatási tanácsadás]; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési

 tanácsadás): oktatási és képzési szolgáltatások; képzés, tanítás és oktatás biztosítása.

 ( 210 ) M 21 03180

 ( 220 ) 2021.09.03.

 ( 731 )  Krasznai Tünde Erzsébet, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kurczina Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) R7komplex a szervezet és a tüdő támogatására, a hét minden napjára. Mert kell a levegő!

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

 használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 21 03181

 ( 220 ) 2021.09.03.

 ( 731 )  Krasznai Tünde Erzsébet, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kurczina Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 21 03182

 ( 220 ) 2021.09.03.

 ( 731 )  Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém
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( 546 )

 ( 511 )  16    Ceruzák; ceruzatartók; dossziék [papíráruk]; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; golyóstollak;

íróeszközök; írószerek; kártyák; képeslapok, levelezőlapok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők;

mappák; naptárak; noteszok; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; plakátok, falragaszok

papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; postabélyegek; rajzeszközök; rajzkészletek; sablonok ételek és

 italok díszítéséhez; söröskorsó alátétek; színező könyvek; töltőtoll.

  18    Ernyők, esernyők; oldaltáskák, tarisznyák; sporttáskák, tornazsákok.

 21    Agyagedények; bögrék, korsók; ivóedények; ivópalackok sportoláshoz; poharak papírból vagy műanyagból;

 poháralátétek, nem papírból vagy textilből; porcelánok; süteményformák; termoszok; uzsonnás dobozok.

  24    Ágyneműk és takarók; nemez, filc; textilszalvéták; törölközők; úti takarók, plédek.

 25    Csősálak; dzsekik; esőruhák; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőpapucsok; harisnyaáruk, kötöttáruk;

hímzett ruhadarabok; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk; kötények [ruházat];

lábbelik; övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pólók; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek;

 ruházati cikkek; sálak; sapkák; strandruházat; tornacipők; trikók; zoknik.

 28    Bumerángok; felfújható játékok úszómedencékbe; frizbik; játékkártyák; játéklabdák, játszólabdák; játékok;

 játék sárkányok; kirakós játékok [puzzle]; stresszoldó kézi játékok; társasjátékok; asztali társasjátékok.

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

 ( 210 ) M 21 03183

 ( 220 ) 2021.09.03.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS - trade, a.s., Bratislava (SK)

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) LONDON BLACK CAB

 ( 511 )   33    Szeszes italok.

 ( 210 ) M 21 03184

 ( 220 ) 2021.09.04.

 ( 731 )  Fábián Zoltán, Vác (HU)

 ( 541 ) BOOM

 ( 511 )  9    Letölthető grafikai tervezési sablonok.

 42    Grafikai tervezés; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz; grafikai

tervezés internetes weboldalak összeállításához; internetes weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai

tervezés; ipari és grafikai tervezés; kereskedelmi grafikai tervezés; számítógépes grafikai tervezési szolgáltatások;

számítógéppel támogatott grafikai tervezés; weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; grafikai

 illusztrációk tervezése.

 ( 210 ) M 21 03302

 ( 220 ) 2021.09.17.

 ( 731 )  Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG, Gallin (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Fedezz fel igazán jó dolgokat. Tchibo.

 ( 511 )  11    Elektromos teafőzők; elektromos kávéfőzők; hideg és meleg italok készítésére szolgáló berendezések és

készülékek; tejmelegítők (habosító funkcióval is); elektromos perkolátorok és alkatrészeik; vízmelegítők;

vízforralók; elektromos vízforraló kannák; ivóvíz szűrők; tartozékok és pótalkatrészek, nevezetesen: újratölthető

 üres teapárnák, újratölthető kávékapszulák a fent említett árukhoz.
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 16    Nyomtatványok; szórólapok; brosúrák; képeslapok; folyóiratok; újságok, matricák [írószerek]; táblák

 papírból vagy kartonból; sablonok [írószerek]; plakátok.

  25    Ruházat, lábbeli, fejfedő.

 30    Kávé, kávékészítmények; kávékivonatok, mesterséges kávé; tea és teakészítmények, beleértve aromás teát

(nem gyógyászati célú); teakivonatok; kakaó; kakaópor és kakaó termékek, beleértve csokoládé; csokoládé alapú

italok; csokoládépor; csokoládépelyhek és csokoládéitalok; instant termékek kávé készítéséhez; kakaó, tea és

italok, jéggel készült kapucsínó és tejhez hasonló forró italok, nevezetesen kapucsínó, tejeskávé és café latte;

kávé-, tea- és kakaó aromák és -koncentrátumok; cukor és cukortermékek; természetes édesítőszerek;

cukorpótlók; csokoládéból készült édességek, illetve kenyér- és péksütemények: kekszek és péksütemények;

 kávé-, tea-, kakaó- és csokoládéital alapú ital-készítmények.

 35    Marketing, értékesítés ösztönzés, értékesítési és vásárlási tanácsadás; reklám, beleértve rádió- és tv reklám;

mozireklám; reklámdokumentáció; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény kutatás; kereskedelmi és

reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése; rendelésfelvételi szolgáltatások; számlafeldolgozás, beleértve

elektronikus kereskedelemmel összefüggésben; megbízási szállítási szolgáltatás és számlafeldolgozás

e-kereskedelemmel összefüggésben is; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus hálózatokon; áruk

 adás-vételére vonatkozó szerződések közvetítése elektronikus hálózatokon keresztül.

 36    Ügyfélhűség marketing intézkedések által kedvezményes és/vagy fizetési funkcióval ellátott ügyfélkártyák

 kibocsátásával; pénzgyűjtés mások számára; jótékonysági adománygyűjtés.

  38    Telekommunikáció.

  39    Utazásszervezés; csomagküldő szolgáltatások.

 43    Étel- és ital szolgáltatás, valamint szálláshelyek biztosítása vendégek számára; minden típusú kávézó,

étterem és egyéb vendéglátóhely számára nyújtott szolgáltatások, beleértve csomagolt ételek és italok;

vendéglátás; mobil kávézó szolgáltatás (mozgó italos standok); bútorok, ágyneműk, evőeszközök és

 vendéglátó-ipari felszerelések bérbeadása.

 ( 210 ) M 21 03337

 ( 220 ) 2021.09.21.

 ( 731 )  Grabowski Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 03340

 ( 220 ) 2021.09.21.

 ( 731 )  Lepsényi Zsolt, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )
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 ( 511 )   35    Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

 ( 210 ) M 21 03341

 ( 220 ) 2021.09.21.

 ( 731 )  Lepsényi Zsolt, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 03342

 ( 220 ) 2021.09.21.

 ( 731 )  Lepsényi Zsolt, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

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

 berendezések.

 ( 210 ) M 21 03343

 ( 220 ) 2021.09.21.

 ( 731 )  Lepsényi Zsolt, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 21 03349

 ( 220 ) 2021.09.21.

 ( 731 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr.Kőhidi Ákos, Győr

 ( 541 ) Bognár Pince

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 21 03355

 ( 220 ) 2021.09.22.

 ( 731 )  Gyulai Szakképzési Centrum, Gyula (HU)
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 ( 740 )  Király György, Budapest

  

( 546 )

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

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

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

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

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

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

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

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

szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; vizsgaszervezés [oktatási]; oktatási

felmérések, vizsgálatok; vizsgafelkészítő iskolai tanfolyamok; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási

tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és

 tesztek szervezése.

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; oktatási szolgáltatások tanúsítása.

 ( 210 ) M 21 03359

 ( 220 ) 2021.09.22.

 ( 731 )  Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, Szombathely (HU)

  

( 546 )

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 21 03360

 ( 220 ) 2021.09.22.

 ( 731 )  Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, Szombathely (HU)

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
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 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 21 03425

 ( 220 ) 2021.09.30.

 ( 731 )  Indoor-team Kft, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek

szervezése; díjátadók vendégül látása [szervezés]; éjszakai klubok; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; falfestő-művészeti szolgáltatások; fesztiválok szervezése; gyermekek számára nyújtott

szórakoztató szolgáltatások; gyermek kalandjátszótér szolgáltatások; gálák, díszünnepélyek rendezése;

foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; fesztiválok

szervezése kulturális célokra; animációs zenés szórakoztató szolgáltatások; sportesemények biztosítása és

rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények megrendezése; sportesemények

megszervezése; sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények

üzemeltetése; sportoktatás; sportpark szolgáltatások; sportrangadók szervezése; sportrendezvények lebonyolítása;

sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése;

sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sportszolgáltatások; sporttevékenységekkel

kapcsolatos tanfolyamok; sporttevékenységek; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttal

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése, rendezése és

lebonyolítása; szabadidős és képzési szolgáltatások; szórakoztatás golfversenyek formájában; golfoktatás;

golflétesítmények üzemeltetése; golf gyakorlópályák biztosítása; golfozással kapcsolatos szórakoztatási

 szolgáltatások; golfversenyek szervezése; golfversenyek szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 21 03511

 ( 220 ) 2021.10.08.

 ( 731 )  Palota Nails Kft., Várpalota (HU)

 ( 740 )  dr. Weltler Ádám, Veszprém

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Épített köröm tipek formázására szolgáló por; fedőlakkok, körömlakkvédő rétegek [top coat]; köröm alapozó

lakkok, rétegek [kozmetikai]; köröm csillám; köröm-kondicionálók; köröm krémek; körömágybőr-puhítók;

körömalapozók [kozmetikai cikkek]; körömápoló készítmények; körömápoló kozmetikai készítmények;

körömápoló kozmetikumok; körömdíszítő matricák; körömerősítő készítmények, szerek; körömerősítő ragasztók;

körömerősítő szerek, oldatok; körömerősítők; körömerősítők [kozmetikumok]; körömfestő tollak; körömgél,

körömzselé; körömjavító készítmények; körömkeményítők; körömlakk alapozók; körömlakk készítmények;

körömlakk lemosó; körömlakk lemosó készítmények; körömlakklemosó tollak; körömlakklemosók

[kozmetikumok]; körömlakkok; körömlakkok kozmetikai célokra; körömmatricák; körömszínező por;

körömvilágosítók; kötszerek körömépítéshez; kozmetikai körömszárító készítmények; ajakceruzák; ajakfény

paletták; ajakfények; ajakfilcek [kozmetikumok]; ajakkozmetikumok; ajakrúzs; ajakrúzsok; kozmetikai

ajakbevonók; ajakbalzsam [nem gyógyhatású]; ajakbalzsam, szőlőzsír; ajakbevonók (nem gyógyhatású -);

ajakkenőcsök, ajakbalzsamok; ajakkondicionálók; ajakvédők [kozmetikai]; ajakkrémek; ajakvédők (nem

gyógyhatású -); napblokkoló ajakírok [kozmetikumok]; nem gyógyhatású ajakápoló készítmények; arc- és

testcsillám; arccsillám; arcemelő tapaszok kozmetikai használatra; arcfestékek; archintőporok; arckorrektor;

arcpirosítók; arcpúder; arcpúder púderrel bevont papír formájában; arcpúderek (nem gyógyhatású); arcsmink;

arcszínezékek; arctónus javító krém; kőpúder [arcra]; kozmetikai arcfehérítő púder; kozmetikai arcpúderek;

kozmetikai ceruzák arcra; kozmetikai krém az arcbőr csillogásának megszüntetésére; kozmetikumokkal átitatott
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arctörlő kendők; pirosítók, arcpirosítók; smink arcra és testre; sminkkészítmények arcra és testre; színházi

arcfestékek; arc- és testkrémek; arc- és testápoló folyadékok; arcápoló folyadék; arcápoló folyadékok

[kozmetikai]; archidratálók [kozmetikai]; arcemulziók [kozmetikai alkalmazásra]; arckrém; arckrém (nem

gyógyhatású -); arckrémek; arckrémek [kozmetikai]; arckrémek kozmetikai használatra; arclemosó tejek;

arclemosó tejek kozmetikai használatra; arcmaszkok; arclemosók [kozmetikumok]; arcpakolások; arcpúder

papíron; arcradírok [kozmetikai]; arcradírok (nem gyógyhatású -); arcszérum kozmetikai használatra; arctisztító

szemcsék; arctisztító tejek; arctisztítók; arctonikok [kozmetikumok]; arctónus javító krémek [kozmetikai

alkalmazásra]; arczselék; bőrnyugtató arctisztító krémek, nem gyógyászati használatra; borotválkozás utáni

arctejek; hámlasztó arcradírok; hidratáló arckrémek; kozmetikai arcápoló készítmények; nem gyógyszeres

arcápoló készítmények; ránccsökkentő kozmetikai készítmények az arcon történő helyi alkalmazásra; szépség

tonikok arcon való alkalmazáshoz; tonizáló oldat arcra, testre és kézre; körömágy kondicionálók; haj kezelésére

szolgáló kondicionálók; hajhidratáló kondicionálók; hajöblítők [samponok, kondicionálók]; kondicionáló

balzsam; kondicionáló krémek; kondicionáló samponok; kondicionálóspray-k a fejbőr ápolására;

 mikrodermabráziós polírozó készítmény; fogprotézis polírozó készítmények.

 ( 210 ) M 21 03516

 ( 220 ) 2021.10.08.

 ( 731 )  Bíró Norbert 40%, Mór (HU)

 Szabó Zoltán 20%, Budapest (HU)

 Szász Levente 20%, Gyál (HU)

 Fábián Tamás 10%, Budapest (HU)

 Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület 10%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vikor Áron Dávid Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

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

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 21 03517

 ( 220 ) 2021.10.08.

 ( 731 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

 ( 541 ) Balanced Wine

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

 ( 210 ) M 21 03523
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 ( 220 ) 2021.10.11.

 ( 731 )  Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum, Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest

  

( 546 )

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

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

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

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

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

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

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

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

szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; vizsgaszervezés [oktatási]; oktatási

felmérések, vizsgálatok; vizsgafelkészítő iskolai tanfolyamok; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási

tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és

 tesztek szervezése.

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; oktatási szolgáltatások tanúsítása.

 ( 210 ) M 21 03524

 ( 220 ) 2021.10.11.

 ( 731 )  Steffek Albin, Monorierdő (HU)

 ( 740 )  Dwornik Marek, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  40    Jármű-karosszéria bevonása védőfóliával; jármű szélvédő bevonása védőfóliával; jármű-karosszéria kerámia

 bevonattal történő kezelése.

 ( 210 ) M 21 03529

 ( 220 ) 2021.10.11.

 ( 731 )  OTTHONKOMMANDÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Gergő Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Otthonkommandó

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 03530

 ( 220 ) 2021.10.12.

 ( 731 )  Sági Anita, Ágfalva (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
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( 546 )

 ( 511 )   45    Sírhelyek, kripták gondozása; temetkezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03532

 ( 220 ) 2021.10.12.

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

 ( 541 ) loelooe

 ( 511 )   18    Táskák, utazó táskák, bőröndök, tárcák pénztárcák és más hordozó eszközök.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 21 03533

 ( 220 ) 2021.10.12.

 ( 731 )  Pécsi Balettért Alapítvány, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Balettelőadások, balettórák, balettiskolák, szórakoztatás balettelőadások formájában, személyes edzői

szolgáltatások a balett területén, táncoktatás biztosítása, táncoktatás nyújtása, táncoktatás gyerekeknek,

táncoktatás felnőtteknek, táncbemutatók szervezése, élő táncbemutatók, táncos események szervezése, táncos

 bemutatók szervezése, táncos előadások bemutatása.

 ( 210 ) M 21 03606

 ( 220 ) 2021.10.20.

 ( 731 )  NLC Properties Ingatlanforgalmazó Kft., Zalacsány (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Örvényesvölgy

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; reklámozási, marketing és promóciós

szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; digitális marketing; digitális

 reklámszolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások; merchandising szolgáltatások.

 41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és

létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő

előadások szervezése és bemutatása; élő szórakoztatási szolgáltatások; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő zenei előadások szervezése; élő

zenei koncertek; élő táncbemutatók; élő zenés színházi előadások; koncertek szervezése, lebonyolítása és

rendezése; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató

szolgáltatások; színházi előadások szervezése; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; tánc,

zene és dráma előadások tartása; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei koncertek szervezése és

lebonyolítása; zenés előadások; jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások; jegyvásárlási szolgáltatások

szórakoztató rendezvényekhez; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre;

jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és sporttevékenységekhez, illetve

-rendezvényekhez; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; online

 jegyirodai szolgáltatások szórakoztatási célokra.

 43    Vendéglátás, időleges szállásadás; időszakos szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és

 foglalási szolgáltatások; ideiglenes szállásbiztosítás; étel- és italellátás.
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 ( 210 ) M 21 03607

 ( 220 ) 2021.10.20.

 ( 731 )  DKN Zenei Ügynökség Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése.

 ( 210 ) M 21 03652

 ( 220 ) 2021.10.25.

 ( 731 )  Future-Now Consulting Kft., Piliscsaba (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési

 konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek, koncertek

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

 lebonyolítása; oktatás biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; sportversenyek rendezése.

 ( 210 ) M 21 03653

 ( 220 ) 2021.10.25.

 ( 731 )  Future-Now Consulting Kft., Piliscsaba (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési

 konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek, koncertek

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

 lebonyolítása; oktatás biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; sportversenyek rendezése.

 ( 210 ) M 21 03654

 ( 220 ) 2021.10.22.

 ( 731 )  Digital IQ Agency SRL, Dombovita, sat Slobozia Moara com. Slobozia Moara (RO)
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( 546 )

 ( 511 )  28    Játékszerek; méretarányos modellfigurák; modellezett műanyag játékfigurák; gyűjthető játékfigurák; ruhák

játékfigurákhoz; játék figurák; kézműves, kreatív modellfigura készletek; akciófigura játékkészletek; tokok

akciófigurákhoz; beállítható játékfigurák; játékmacik, játékmackók; plüss játékszerek; kitömött játékok; plüss

játékbabák; intelligens plüssjátékok; babbal töltött játékok; jávorszarvas formájú puha játékok; ruhadarabok

játékmackóknak; ruhadarabok játékmackók számára; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; csörgők

[játékszerek]; felfújható játékok; beszélő játékok; zenélő játékok; hajlítható játékok; intelligens játékok;

moduláris játékok; stresszoldó kézi játékok; elektronikus tanulójátékok; játékok fürdőkádba; elemmel működő

játékok; játékszerek gyermekeknek; szövet játékok; húzós játékok; frizbik; ugráló játékok; rádióvezérlésű

játékok; távirányítós játékok; tologatós játékok; puzzlék, kirakós játékok; gumiból készült játékok; bokszzsákok

[boxzsákok] gyerekeknek, felfújható keljfeljancsik; elektronikus távirányítású játékok; játék építőkészlet; vízi

játékok; malomjáték készletek; fémből készült játékok; műanyagból készült játékok; vizet fecskendező, spriccelő

játékok; fából készült játékok; játékok csecsemőknek kiságyba; vezérlőberendezések játékokhoz; homokjátékok;

kültéri játékok; játék autók; kerekes játékok; felhúzással működő játékok; játéksárkányok; forgók gyerekágyra

[játékok]; készlet formájában értékesített játékszerek; játéksípok; játék építőelemek; építőjátékok, építőkockák;

távirányítós repülő játékok; felfújható fürdőjátékok; medencékben használatos játékok; elektromos játékok;

építőkockák (játékszerek]; építőkockák [játékok]; piramis építő játékok; csecsemőjátékokkal felszerelt

játszómatracok [játékok]; triciklik gyermekek számára [játékok]; oktatási célú játékszerek; felhúzós fém játékok;

gyermekkocsikban használt játékok; felhúzós játékok [műanyagból]; műanyag játékok fürdéshez; homokozó

játékok; vékony gumiból készült felfújható játékok; átalakítható robotikus játékok; illesztős építőjátékok;

játékszerek, játékok és játéktárgyak; multifunkciós játékok csecsemőknek; felhúzós játékok; pedálhajtású kerekes

játékok; többrendeltetésű játékok gyermekeknek; kirakós játékok [puzzle]; játékok élelmiszer-utánzatok

formájában; többrészes építőjátékok; mágneses építőkocka játékok; távirányítású játékok járművek formájában;

nyomkodható sípolós játékok; készletek formájában értékesített játékszerek; egymásba illeszthető játék

építőkockák; összenyomható, nyomogatós játékok; összenyomható labdák mint játékszerek; kézzel eldobandó

 szivacsrepülők mint játékszerek; parti vendégeknek adott ajándékok kis játékok formájában.

 ( 210 ) M 21 03763

 ( 220 ) 2021.11.09.

 ( 731 )  Vitál Club Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) Ridepositive

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 210 ) M 21 03768

 ( 220 ) 2021.11.09.

 ( 731 )  LBK Rock Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 21 03771

 ( 220 ) 2021.11.09.

 ( 731 )  Bedő Emese, Győrújfalu (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Fuvarozás, áruszállítás; szállítmányozás; áruk raktározása.

 ( 210 ) M 21 03777

 ( 220 ) 2021.11.09.

 ( 731 )  GALVON-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Mudri Sándor Balázs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Állatsamponok [nem gyógyszeres állatkozmetikai készítmények]; ápoló spray-k állatoknak; bőrápoló

termékek állatoknak; dezodorok állatok számára; dezodorok házi kedvenceknek; fogápoló készítmények

állatoknak; készítmények állatok fürdetéséhez; kisállat samponok; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló

készítmények]; kozmetikai szerek állatok számára; leheletfrissítők állatok számára; nem gyógyhatású balzsamok

háziállatok tappancsaira; nem gyógyhatású szájvizek kisállatoknak; szagtalanító szerek állatok számára;

 szépségápoló szerek állatoknak; szőrápoló készítmények és szerek; tisztító készítmények állatgazdálkodáshoz.

 21    Akváriumok és terráriumok; állatfésűk, lókefék; állatfésülő kesztyűk; állati ürülék felszedésére szolgáló

lapátok; állatok által működtethető állatitatók; állatok által működtethető állatetetők; állatok által működtethető

kisállatetetők; állatsörték [kefeáruk és ecsetek]; alomlapát házi kedvenceknek; alomtálcák házi kedvenceknek;

alomtálcák madaraknak; alomtartó dobozok macskáknak; alomtartó dobozok [tálcák] lakásban tartott kis

állatoknak; ápolókefék állatoknak; aranyhal akváriumok, gömbakváriumok; automata állatetetők [állat által

működtetett]; automata alomdobozok kisállatoknak; baromfigyűrűk; baromfivályúk; disznóvályúk; drót lóvakaró

kefék; drótketrecek háziállatoknak; elektronikus kisállat-etetők; ételtartók kedvtelésből tartott kisállatoknak;

etető- és ivócsészék kisállatok számára; etetőtálak kedvtelésből tartott állatok számára; etetőtálak kedvtelésből

tartott állatoknak; etetővályúk haszonállatoknak; fémketrecek, -kalitkák otthoni használatra; fémserpenyők

szarvasmarhák számára; fémvályúk szarvasmarhák etetésére; fésűk állatoknak; fogkefék állatoknak; fürdető

ketrecek macskák számára; gyűrűk madaraknak; háziállatokon használt fésűk; itatóedények baromfik számára;

itatóvályúk; itatóvályúk állatok számára; ivótálak kedvtelésből tartott háziállatoknak; jászlak állatoknak; jászlak

juhoknak; jászlak lovaknak; jászlak szarvasmarháknak; kefék kedvtelésből tartott állatok ápolásához; kefék

kedvtelésből tartott állatok, kisállatok ápolására; kefék lovak számára; ketrecek kedvtelésből tartott állatok

részére; ketrecek rovarok gyűjtéséhez; kisállat-etető tálak, automatikus; kisállat tappancs tisztítók, nem

elektromos; kisállatetetők; kisállatfésülő kesztyűk; lapátkák kutyaeledelhez; lóápoló, lóvakaró kefék; lókefék;

macskaalom tálcák; macskaalom-tálcákban használt szűrők; macskák alomtartó tálcájaként használt műanyag

tálcák; madáreleség tárolók, tartók; madáretetők; madáretetők kalitkában élő madarak etetésére; madáretetők

tartályok formájában; madáretetők vadon élő madarak etetésére; madárfürdők; madárfürdők, nem szerkezetek;

madárkalitkák; madárkalitkák házimadaraknak; madárriasztó készülékek, nem fémből; műanyag ételadagolók

házi kedvenceknek; marhaitató vályúk; műanyag italadagolók házi kedvenceknek; műtojások; nem gépesített

állatetetők; nem gépesített itatók házi kedvenceknek, hordozható víz- és folyadékadagolók formájában;

növényvédelmi és kártevők elleni készülékek; rovargyűjtő dobozok; sörénykefék [lóápoló kefék]; szőrfésűk

kisállatokhoz; ülőrudak madárkalitkákhoz; ultrahangos madárriasztók; ürülékfelszedő lapát házi kedvencekhez;
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 vadállatriasztó készülékek, nem fémből; vályúk; vedlés során alkalmazott kefék kisállatok számára.

 31    Állateledelek [kekszfélék]; állati eledel olajos magvakból; állati takarmány; állati takarmány készítmények;

aranyhal eledelek; baromfitáp; borjútápok; búzacsíra állati fogyasztásra; búzafehérjék állati táplálékhoz;

csirkehússal ízesített kutyaeledelek; csirkehússal ízesített macskaeledelek; csirkehúst tartalmazó kutyaeledelek;

csirkehúst tartalmazó macskaeledelek; csirketápok; csontok kutyáknak; dara baromfiknak; darabokból álló

állateledelek, állati táplálékok; darakeverék haszonállatok hizlalására; diófélék állati takarmányozáshoz; édes

kekszek állati fogyasztásra; ehető csontok és rudak házikedvenceknek; ehető rágcsálnivalók kutyáknak; ehető

rágnivalók állatok részére; ehető rágnivalók állatok számára; ehető rágótermékek háziállatoknak; eledel

hörcsögöknek; eledelek akváriumi halaknak; eledelek vadon élő madaraknak; eledelek versenykutyáknak;

emészthető rágócsontok kutyáknak; emészthető rágócsontok és rudak házi állatoknak; erősítő takarmány

állatoknak; feldolgozott gabonafélék állati fogyasztásra; feldolgozott kukorica állati fogyasztásra; feldolgozott

magvak állati fogyasztásra; feldolgozott kukoricatermékek állati fogyasztásra; feldolgozott zab állati

fogyasztásra; földimogyoróból készült takarmánypogácsa; gabonaalapú táplálékok állatoknak; gabonából készült

kekszek állatoknak; gabonából készült sütemények, kekszek állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett

melléktermékek, állati fogyasztásra; gabonakészítmények mint állateledelek; gabonatermékek állati fogyasztásra;

gyűrű formájú kutyaeledelek; hal alapú vagy halból álló macskaeledelek; gyűrű formájú macskaeledelek;

haleledel; halliszt állati fogyasztásra; halliszt [állati takarmány]; haltápok [eledelek]; húsból álló konzerv

táplálékok fiatal állatoknak; hústartalmú konzerv táplálékok fiatal állatoknak; hüvelyesek [táplálékok állatoknak];

italok állatok részére; italok állatok számára; italok házikedvencek részére; italok állatoknak; italok macskáknak;

juhtápok; jutalomfalatok állatoknak; jutalomfalatok házi kedvenceknek bikacsök formájában; jutalomfalatok

házikedvenceknek; jutalomfalatok lovaknak, ehető; kekszek macskáknak; kevert állati takarmány; kölyökkutya

eledelek; kölyökkutya kekszek; konzerv táplálékok macskáknak; konzervek vagy tartósított ételek állatoknak;

kukorica állati fogyasztásra; kukorica takarmánypogácsa szarvasmarháknak; kukoricatermékek állati

fogyasztásra; kutya jutalomfalatok; kutyaeledel; kutyaeledel konzervek; kutyaeledelek; kutyaeledelek

[kekszfélék]; kutyaitalok; macska jutalomfalatok; lótakarmány; macskaeledel; macskaeledelek; madárcsemegék,

ehető; madáreledel; madáreledelek; májat tartalmazó kutyaeledelek; májat tartalmazó macskaeledelek; májjal

ízesített kutyaeledelek; májjal ízesített macskaeledelek; marhahússal ízesített kutyaeledelek; marhahússal ízesített

macskaeledelek; marhahúst tartalmazó kutyaeledelek; marhahúst tartalmazó macskaeledelek; nyúltápok; olajos

takarmánypogácsák; őrölt táptermékek állatoknak; rágcsálnivaló táplálék házi kedvenceknek; rágcsálóeleségek;

rágócsont kutyáknak; sajttal ízesített táplálékok kutyáknak; tápkészítmények kutyáknak; tápkészítmények

macskáknak; táplálék házi kedvenceknek; táplálék háziállatoknak; tej, állatok táplálására; állatalomként

használatos kéreg; állatalomként használt faforgácsok; állatalomként használt fullerföld [floridaföld];

állatalomként használt kéregalapú termékek; állatfekhelyként használt faforgácsok; almozó anyagok állatoknak;

alom állatoknak; alom háziállatoknak; alom kisállatok számára; aprított szalma állatalomhoz; aromás homok

[alom] házi kedvenceknek; aromás homok házi kedvenceknek [alom]; bálázott, levegőn szárított széna; betétek

macska alomtálcákba; cellulóz állatok almozásához; fekhelyanyagok baromfiknak; homok kedvtelésből tartott

kisállatok almaihoz; homokkal borított papír [alom] házi kedvenceknek; homokkal borított papír állatketrecbe;

homokkal borított papír házi kedvenceknek [alom]; homokkal borított papír madárkalitkába; homokpapír

madárkalitkákba; kutyaalom; laza kender állatok almozásához; macska- és kisállat alom; macskaalom;

madáralom; papír állatok almozásához; papír háziállatoknak [alom]; szalma; szalma alom; széna; tőzegalmok

állatoknak; újrahasznosított papírból készült almok kisállatoknak; állatalmok hidratált kalcium-szilikátból; csali

[élő]; csali, nem mesterséges; ehető csalik; élő csalétek vadászathoz; horgászcsali, élő; horgászcsali [élő,

 természetes].

 ( 210 ) M 21 03822

 ( 220 ) 2021.11.12.

 ( 731 )  Kisléghi-Nagy Rudolf, Budapest (HU)

 ( 541 ) RAZZIA
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 ( 511 )  9    Multimédia felvételek.

 41    Szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján;

 rádiós és televíziós műsorok készítése.

 ( 210 ) M 21 03880

 ( 220 ) 2021.11.17.

 ( 731 )  Tóth Péter, Debrecen-Kismacs (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Gábor, Budapest

 ( 541 ) agrosentinels

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó programok; adatfeldolgozó szoftverek; adatfeldolgozó készülékek; adatfeldolgozó

berendezések; anyagvizsgáló készülékek és gépek; csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; elektronikus jeladók;

hő- és nedvességmérők; hőmérők nem gyógyászati használatra; infravörös érzékelő berendezések;

hőmérsékletjelző címkék; nem gyógyászati használatra hőmérsékletjelző készülékek; infravörös érzékelő

berendezések megfigyelő műszerek; mércék; mértékek; mérőműszerek; mérőeszközök; mérőkészülékek;

elektromos mérőműszerek; precíziós mérőműszerek; számítógépes hardver; számítógép memória eszközök;

számlálók; számítógéphez kialakított perifériák; számítógépes perifériák; többcélú, önálló mikrokontrollerek;

mikrokontrollerek elektromechanikus alkatrészek csatlakoztatására; mikrokontrollerek kisfeszültségű

elektronikus alkatrészek csatlakoztatására; mikrokontrollerek személyi számítógépek számítására és

 csatlakoztatására; mikrokontrollerek modemek és vezeték nélküli eszközök számítására és csatlakoztatására.

 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; mérnöki munkák; minőségellenőrzés; mérnöki

szolgáltatások; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; zámítógéphardver

 tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 21 03906

 ( 220 ) 2021.11.19.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) AQLIDA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 21 03907

 ( 220 ) 2021.11.19.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) BLANORIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 21 03908

 ( 220 ) 2021.11.19.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) BODONETTE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 21 03909

 ( 220 ) 2021.11.19.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) BRAGONIT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 210 ) M 21 03910

 ( 220 ) 2021.11.19.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) DEGILORETT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 00066

 ( 220 ) 2022.01.10.

 ( 731 )  WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

 ( 541 ) Szia Hölgyem

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruházati cikkek; ruhák csecsemők és kisgyermekek

 számára.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi

képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,

párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák

 csecsemők és kisgyermekek számára.

A rovat 82 darab közlést tartalmaz.
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