
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 21 02768

 ( 220 ) 2021.07.15.

 ( 731 )  Trinety Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 03430

 ( 220 ) 2021.09.30.

 ( 731 )  Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Sopron (HU)

 ( 740 )  Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; szálláshelyek nyújtása.

  37    Szálláshelyek belső kialakítása [építés]; üdülési szálláshelyek építése.

 43    Ideiglenes szállásadás; szállodai szállásbiztosítás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek;

turistatáborokkal, kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások [szállásadás]; vállalati vendéglátás (étel és ital

szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];

 vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03660

 ( 220 ) 2021.10.25.

 ( 731 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes hardver és letölthető szoftver a fizetési tranzakciók, banki tranzakciók és bankkártya

szolgáltatások megkönnyítésére, kezelésére; számítógépes hardver és letölthető szoftver a számlafizetéssel

kapcsolatos adatok elektronikus feldolgozásához és továbbításához; számítógépes hardver és letölthető szoftver a

készpénzkifizetési szolgáltatásokhoz, bankjegykiadó automatákhoz, tranzakciók hitelesítéséhez,

útvonalválasztáshoz, engedélyezéshez és elszámoláshoz, csalások felderítéséhez és ellenőrzéséhez, katasztrófa

utáni helyreállításhoz és titkosítási szolgáltatásokhoz; távközlési és elektromos készülékek és műszerek, úgymint

adatrögzítő, -átviteli és -lejátszó készülékek, beleértve a hangot és a képet is; könyvelőgépek; pénzügyi számlák

globális számítógépes hálózaton keresztül történő nyomon követésére, kezelésére és elemzésére szolgáló
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készülék; számítógépes hardver és letölthető szoftver a helyi és nagy kiterjedésű számítógépes hálózatok

fejlesztéséhez, karbantartásához és használatához; memóriakártyák olvasására szolgáló rendszerek, és

memóriákban, úgymint integrált áramköri memóriákban és bankkártya memóriákban lévő adatok olvasására

szolgáló rendszerek; letölthető elektronikus kiadványok; nyomtatóberendezés adatfeldolgozó rendszerekhez és

pénzügyi tranzakciós rendszerekhez; kódolók és dekóderek; modemek; számítógépes hardver és letölthető

szoftver az elektronikus úton történő fizetési tranzakciók megkönnyítésére vezeték nélküli hálózatokon, globális

számítógépes hálózatokon és/vagy mobil távközlési eszközökön keresztül; számítógépes hardver és letölthető

szoftver a titkosítási kulcsok, digitális tanúsítványok és digitális aláírások létrehozásához; letölthető számítógépes

szoftver a magánszemélyek, bankok és pénzügyi intézmények által használt bizalmas ügyfél információk

biztonságos adattárolására, visszakeresésére és továbbítására; számítógépes hardver és letölthető szoftver, amely

megkönnyíti a rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) eszközök és a rádiófrekvenciás azonosító (RFID)

eszközök azonosítását és hitelesítését; letölthető számítógépes szoftver, amely egy digitális pénztárcát tartalmaz a

kiskereskedelmi kuponokhoz, utalványokhoz, utalványkódokhoz és kedvezményekhez való hozzáféréshez,

valamint hűség- vagy pénzjutalmak megszerzéséhez; digitális pénztárcát tartalmazó letölthető számítógépes

szoftver, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az ár-összehasonlító információk, a termékértékelések,

egyéb kiskereskedelmi weboldalakra mutató linkek és más kedvezményekkel kapcsolatos információk elérését;

érintés nélküli fizetési terminálokhoz kapcsolódó szoftveralkalmazás, amely lehetővé teszi a kereskedők számára

az érintés nélküli mobilkereskedelmi tranzakciók elfogadását, a hűség igazolására szolgáló okmányok érintés

nélküli bemutatását, valamint a kuponok, kedvezmények, árengedmények, utalványok és különleges ajánlatok

érintés nélküli beváltását; letölthető számítógépes szoftver kriptovaluta tranzakciók kezelésére és ellenőrzésére a

blokklánc technológia alkalmazásával; letölthető számítógépes szoftver kriptográfiai kulcsok generálására a

kriptovaluták fogadásához és elköltéséhez; letölthető számítógépes szoftver a kriptovaluta tárcaként való

használatára; letölthető számítógépes szoftver a blokklánc-alapú leltár- és ellátás-lánc menedzsmenthez; letölthető

számítógépes szoftver a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos információk elérésére, olvasására és nyomon

követésére egy blokkláncban; mobiltelefonokban, NFC és RFID eszközökben használható integrált áramköri

chipek; mágneses kódolású kártyák és integrált áramköri chipet tartalmazó kártyák ("okos kártyák"); kódolt

biztonsági kártyák; hologrammal impregnált kártyák (kódolt); feltöltőkártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betéti

kártyák, chipkártyák, részletfizetési kártyák, tároltérték kártyák, elektronikus adathordozó kártyák, fizetőkártyák;

bankkártyák, úgymint mágnesesen kódolt bankkártyák és mágneses memóriát, valamint integrált áramköri

memóriát használó bankkártyák; bankkártyaolvasók; mágneskódos kártyaolvasók, elektronikus adathordozó

kártyaolvasók, elektronikus titkosító egységek; számítógépes hardverek és letölthető szoftverek pénzügyi

szolgáltatásokhoz, illetve banki és távközlési ágazatban való használatra; letölthető számítógépes szoftver,

amelynek célja, hogy lehetővé tegye az intelligens kártyák interakcióját a terminálokkal és kártyaolvasókkal;

telefonokba és más kommunikációs eszközökbe beágyazott számítógépes chipek; távközlési berendezések;

árusítóhelyi tranzakciós terminálok és számítógépes szoftverek a tranzakciós, azonosító és pénzügyi információk

továbbítására, megjelenítésére és tárolására a pénzügyi szolgáltatásokban, illetve banki és távközlési iparágakban

történő felhasználásra; rádiófrekvenciás azonosító eszközök (transzponderek); elektronikus ellenőrző készülék a

feltöltő kártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betéti kártyák és fizetőkártyák hitelességének ellenőrzéséhez;

 bankautomaták; a fent említett áruk alkatrészei és tartozékai.

 36    Pénzügyi tanácsadás; pénzügyi információ; pénzügyi támogatás; pénzügyi szolgáltatások, úgymint, banki

szolgáltatások, hitelkártya szolgáltatások, betétikártya szolgáltatások, fizetőkártya szolgáltatások, részletfizetési

kártya szolgáltatások, tárolt értékkel rendelkező kártyákon keresztül kínált előre fizetett kártyás szolgáltatások,

elektronikus hitel- és terhelési tranzakciók, számlafizetési és prezentációs szolgáltatások, készpénzkifizetés, csekk

hitelesítés, csekkbeváltás, betét-hozzáférési és bankautomata szolgáltatások, tranzakció-engedélyezési és

elszámolási szolgáltatások, tranzakciók egyeztetése, készpénzkezelés, összevont alapok elszámolása, konszolidált

jogvita-feldolgozás, pénzmozgással kapcsolatos szolgáltatások a fizetési kártyák területén, elektronikus fizetési

szolgáltatások, fizetési műveletekkel kapcsolatos hitelesítési és ellenőrzési szolgáltatások; elektronikus

pénzátutalási és valutaváltó szolgáltatások; kriptovaluta fizetési szolgáltatások; blokklánc technológiát alkalmazó
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kriptovalutaváltó szolgáltatások; pénzügyi információk nyújtása a kriptovalutákkal kapcsolatban; pénzügyi

értékelő és kockázatkezelési szolgáltatások mások számára a fogyasztói hitelek területén; pénzügyi információk

terjesztése globális számítógépes hálózaton keresztül; pénzügyi elemzés és tanácsadás; a kártyabirtokosok által a

bankjegykiadó automatákon keresztül végzett pénzügyi tranzakciók feldolgozásával kapcsolatos szolgáltatások;

pénzügyi nyilvántartások vezetése; értéktárolt elektronikus pénztárcával kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus

banki szolgáltatások globális számítógépes hálózaton keresztül; pénzügyi bankelszámolási szolgáltatások;

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan értékbecslés; ingatlanbefektetés-menedzsment; ingatlanbefektetéssel

kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanbiztosítással kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanfinanszírozás;

ingatlanközvetítés; ingatlan értékbecslés; ingatlanügynöki szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlan

ügyintézés; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek ügyintézése; ingatlanhitelek nyújtása; ingatlanfejlesztéssel

kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi közvetítői szolgáltatások;

tőkebefektetés ingatlanokba; kereskedelmi ingatlanbefektetéssel kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanvásárlással

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanértékesítéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanok

bérbeadása; ingatlanügyletekkel kapcsolatos vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlan

portfólió menedzsment; jelzálogfinanszírozás és vagyonbiztosítás; fizetési megoldásokkal, banki tevékenységgel,

hitelkártyákkal, betéti kártyákkal és fizetőkártyákkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; a fent említett

 szolgáltatásokkal kapcsolatos információs, tanácsadói és konzultációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03836

 ( 220 ) 2021.11.15.

 ( 731 )  "Csépe és Társai" Élelmiszer- és Vegyiáru-forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Mátraszőlős (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos eszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; almabor; alkoholos italok (sörök kivételével);

aperitifek; borok; brandy, borpárlat; cseresznyepálinka; digesztívek (likőrök és szeszes italok); égetett

szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű (bitter) italok; gyümölcstartalmú

alkoholos italok, nem söralapú; kevert alkoholos italok, nem sör alapú; koktélok; körtebor; likőrök; rum; szeszes

 italok; vodka; whisky.

 ( 210 ) M 21 03837

 ( 220 ) 2021.11.15.

 ( 731 )  "Csépe és Társai" Élelmiszer- és Vegyiáru-forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Mátraszőlős (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ALAPOZÓ

 ( 511 )  33    Alkoholos eszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; almabor; alkoholos italok (sörök kivételével);

aperitifek; borok; brandy, borpárlat; cseresznyepálinka; digesztívek (likőrök és szeszes italok); égetett

szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű (bitter) italok; gyümölcstartalmú

alkoholos italok, nem söralapú; kevert alkoholos italok, nem sör alapú; koktélok; körtebor; likőrök; rum; szeszes

 italok; vodka; whisky.

 ( 210 ) M 21 03838

 ( 220 ) 2021.11.15.

 ( 731 )  "Csépe és Társai" Élelmiszer- és Vegyiáru-forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Mátraszőlős (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KICSI REZES
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 ( 511 )  33    Alkoholos eszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; almabor; alkoholos italok (sörök kivételével);

aperitifek; borok; brandy, borpárlat; cseresznyepálinka; digesztívek (likőrök és szeszes italok); égetett

szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű (bitter) italok; gyümölcstartalmú

alkoholos italok, nem söralapú; kevert alkoholos italok, nem sör alapú; koktélok; körtebor; likőrök; rum; szeszes

 italok; vodka; whisky.

 ( 210 ) M 21 03842

 ( 220 ) 2021.11.15.

 ( 731 )  Nagy Barna, Debrecen (HU)

 Ferencz Mónika, Budapest (HU)

 ( 541 ) MaintenApp

 ( 511 ) 9    Adatkezelő szoftverek; letölthető felhőalapú szoftverek; szoftverek a mesterséges intelligencia és a gépi

tanulás integrálásához a big data terén; interaktív üzleti szoftverek; leltárkészítő számítógépes szoftverek;

logisztikai szoftverek; menedzsment információs rendszer (MIS) szoftverek; üzletfolyamat-kezelő [BPM]

szoftverek; üzleti szoftverek; vállalati erőforrás-tervező [ERP] szoftverek; vállalati tartalmak kezelésére szolgáló

[ECM] szoftverek; valós idejű kollaboratív szerkesztési [RTCE] platformok [szoftverek];

mesterségesintelligencia-szoftverek; ipari folyamatvezérlő szoftverek; ipari szoftverek; okosgyártás szoftverek;

adatbázisszerver-szoftverek; tartalomkezelő szoftverek; webalkalmazás-szoftverek; karbantartás menedzsment

 szoftver.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; szoftver mint szolgáltatás [SAAS]; gépi

tanulásra szolgáló szoftvert tartalmazó szoftver mint szolgáltatás [SAAS]; mesterséges intelligencia platformok

szoftver mint szolgáltatásként [SAAS]; mély neurális hálózatokhoz való szoftvert tartalmazó szoftver mint

szolgáltatás [SAAS]; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; folyamatellenőrzésre szolgáló

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, fejlesztése és

 frissítése; számítógéppel segített karbantartás menedzsment tervezése; mérnöki tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03846

 ( 220 ) 2021.11.16.

 ( 731 )  Csévi Liqueur Factory Kft., Dunaharaszti (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 03847

 ( 220 ) 2021.11.09.

 ( 731 )  Tátrai László, Tököl (HU)

  
( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 5. szám, 2022.03.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M523



 ( 511 ) 9    Elektronikus audio készülékek; HI-FI audio készülékek, berendezések; alkatrészek és szerelvények audio

 készülékekhez; audio-video készülékek.

 ( 210 ) M 21 03848

 ( 220 ) 2021.11.02.

 ( 731 )  Suppan Boldizsár Tamás, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Magyarországról származó pólók, pulóverek, sapkák, kabátok, sportruhák, fürdőruhák, nadrágok, ingek, női

 ruhák, cipők, zoknik, fehérneműk.

 ( 210 ) M 21 03849

 ( 220 ) 2021.11.15.

 ( 731 )  ALLRYS Europe Kft., Pannonhalma (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Zöldség és hús tartalmú készételek.

  30    Rizs és tészta alapú készételek.

 ( 210 ) M 21 03853

 ( 220 ) 2021.11.16.

 ( 731 )  WSB Vendéglátóipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Éttermi franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; online rendelési szolgáltatások az éttermi elvitel és

 házhozszállítás területén.

  39    Éttermi ételszállítás.

 43    Bár- és éttermi szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok

szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi

szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

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

tájékoztató szolgáltatások; sushi éttermi szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; szállodai éttermi

 szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03857

 ( 220 ) 2021.11.16.

 ( 731 )  Siófoki Szakképzési Centrum, Siófok (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
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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 03860

 ( 220 ) 2021.11.16.

 ( 731 )  Grófo-Kozák László, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Prédl Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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 03868

 ( 220 ) 2021.11.17.

 ( 731 )  Onkogen Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Komorowiczné Dr. Köves Judit, Budapest

 ( 541 ) VIDACULEM

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti, gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények.

 ( 210 ) M 21 03891

 ( 220 ) 2021.11.18.

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

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

 ( 541 ) Egészség újraindítva

 ( 511 ) 5    Étrend- és táplálékkiegészítők; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; nem

gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők;

gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; vitamin- és ásványianyag-készítmények;

 humán étrendkiegészítők.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; étrendkiegészítőkkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; étrendkiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03892

 ( 220 ) 2021.11.18.

 ( 731 )  Szilas Pál, Pécs (HU)

 ( 541 ) Estate & More

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés;

ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek;
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ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával kapcsolatosan; ingatlanügynökségek

szolgáltatásai; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; épületek adásvételével

kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; föld adásvételéhez kapcsolódó ingatlanügynökségi szolgáltatások;

földek bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi

értékelése; ingatlanok osztott tulajdonának ügyintézése; saját tulajdonú ingatlan lízingje; tanácsadási

szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban; épületek bérbeadása; épületek bérbeadásával foglalkozó

ügynökségek és brókercégek; földek bérbeadása; házak bérbeadása; földek bérbeadásával foglalkozó

ügynökségek és brókercégek; földek bérbeadásával kapcsolatos tájékoztatás; ingatlan bérbeadási ügyintézés;

ingatlanok bérbeadása; ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés;

irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; irodák [ingatlanok] bérbeadása;

lakáskezelés bérbeadása; lakások bérbeadása; lakások, stúdiók és szobák bérbeadása; kereskedelmi épületek

 bérbeadása; üzlethelyiségek bérbeadása, lízingje.

 ( 210 ) M 21 03894

 ( 220 ) 2021.11.18.

 ( 731 )  GANZ-GÉMTECH Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Adagolóberendezések gőzkazánokhoz; adagolók [gépalkatrészek]; adagoló-porlasztók; anyagmozgató gépek

berakodáshoz és kirakodáshoz; áramfejlesztő generátorok (l); áramfejlesztő generátorok (2); árbocdaruk,

oszlopdaruk; árokásók [ekék]; aszfaltkészítő gépek; áttételek gépekhez; áttételek, nem szárazföldi járművekhez;

autódaruk; automata kezelőgépek [manipulátorok]; bányafúrók, bányászati talajfúrók; bányaművelő gépek;

bányászati kitermelő gépek; befejező megmunkálógépek; befogóeszközök szerszámgépekhez; betétek

szűrőgépekhez; betonkeverők [gépek]; boronák; csapágyak; csapágyak [gépalkatrészek]; csapágyak

sebességváltók tengelyéhez; csapágybakok, csapágykonzolok gépekhez; csapágyházak, csapágytokok

[gépalkatrészek]; csapok [gépek, hajtóművek vagy motorok részei]; csapószelepek, visszacsapószelepek

[géprészek]; csónakmotorok, hajómotorok (1); csónakmotorok, hajómotorok (2); daruk [emelő és felvonó

szerkezetek]; döngölőgépek; dróthúzó gépek; dugattyúk [gépek vagy motorok részei]; dugattyúk hengerekhez;

dugattyúk motorokhoz; dugattyú szegmensek; ekék; ekevasak; elektródák hegesztőgépekhez; elektromos

hegesztőkészülékek (1); elektromos hegesztőkészülékek (2); elektromos hegesztőkészülékek (3); elektromos

hegesztőkészülékek (4); elektromos ívhegesztő készülékek; elektromos ívvágó készülékek; emelő berendezések

(1); emelő berendezések (2); emelőgépek, felvonók [liftek] (1); emelőgépek, felvonók [liftek] (2);

emelőszerkezetek [gépek]; enyvezőgépek; érckezelő gépek; erőátviteli láncok, nem szárazföldi járművekhez;

faipari, famegmunkáló gépek; fékbetétek, nem járművekhez (1); fékbetétek, nem járművekhez (2); fékpofák, nem

járművekhez; fék szegmensek, nem járművekhez; felvonóláncok [gépalkatrészek]; felvonóvezérlő készülékek;

fémfeldolgozó gépek; festékszórók (1); festékszórók (2); festőgépek; fogaskerekes áttételek, nem szárazföldi

járművekhez; fogasléces emelők; fordulatszám csökkentő áttételek, nem szárazföldi járművekhez;

forgattyúházak, karterek gépekhez és motorokhoz; forgattyúkarok [gépalkatrészek]; forgattyús tengelyek,

főtengelyek; forrasztólámpák; földmunkagépek (1); földmunkagépek (2); földmunkagépek (3); földmunkagépek

(4); fújtatók [gépalkatrészek]; fúrófejek [gépalkatrészek]; fúrógépek; fúrókoronák [gépalkatrészek];

fúrótokmányok [gépek részei]; fúvógépek; függő támaszok [gépalkatrészek]; fűrészasztalok [géprészek];

fűrészgépek; fűrészlapok [géprészek]; galvanizáló készülékek; galvanotechnikai gépek; gázhegesztő gépek (1);

gázhegesztő gépek (2); gázzal működő forrasztópisztolyok; gázzal működő hegesztőpisztolyok; gázzal működő

lángvágók; gépállványok; gépkerekek; golyóscsapágyak; golyóscsapágy-gyűrűk; gördülőcsapágyak gépekhez;

görgők, csigák, tárcsák; görgők, csigák, tárcsák [géprészek]; görgős hidak; gőzgépek; gőzgépek kazánjai;
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gőzkalapácsok; gőzkondenzátorok [gépalkatrészek]; gőz-olaj szeparátorok; gőzzel tisztító készülékek;

gyújtóberendezések belső égésű motorokhoz; gyújtógyertyák belső égésű motorokhoz; gyújtómágnesek;

hajlítógépek; hajtóláncok, nem szárazföldi járművekhez; hajtómotorok, nem szárazföldi járművekhez; hajtórudak

gépekhez, motorokhoz vagy hajtóművekhez; hengerek gépekhez; hengerek motorokhoz és hajtóművekhez;

hengerfejek motorokba; hengerművek, hengersorok; hengerművek, hengersorok hengerei; hidraulikus motorok és

hajtóművek; hidraulikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez; hőcserélők [gépalkatrészek];

hűtőradiátorok motorokhoz és hajtóművekhez; izzítógyertyák dízelmotorokhoz; kalapácsok [gépalkatrészek];

kardántengelyek nem szárazföldi járművekhez; kaszáló- és aratógépek (1); kaszáló- és aratógépek (2); kaszáló- és

aratógépek (3); katalizátorok (1); kazáncsövek [géprészek]; kazánkőgyűjtők gépek kazánjaihoz; kefék,

elektromos működtetésű [gépalkatrészek]; kefék [gépalkatrészek]; kések [gépalkatrészek]; kiegyenlítő,

kiegyensúlyozó gépek; kompresszorok hűtőgépekhez; kondenzáló berendezések; konverterek acélművekbe;

kovácsfújtatók; kovácsgépek, kovácsprések [süllyesztékes kovácsoláshoz]; kőmegmunkáló gépek; kötélgyártó

gépek; nyomóhengerek gépekhez (2); nyomólemezek; nyomószelepek [géprészek]; olajfinomító gépek; önolajozó

csapágyak; öntödei gépek; öntőformák [géprészek]; pengék [gépalkatrészek]; pengetartók [gépalkatrészek];

rakodórámpák; repülőgépmotorok (1); repülőgépmotorok (2); rugók [géprészek]; sebességváltók, nem szárazföldi

járművekhez; sínfektető gépek; sűrített levegős gépek (1); sűrített levegős gépek (2); sűrített levegős szivattyúk;

szabadonfutók, nem szárazföldi járművekhez; szabályozók [géprészek]; szelepek [géprészek]; szénaforgató

gépek; szénakötő, szénakötöző gépek; szerelvények gőzkazánokhoz; szerszámgépek; szerszámok [géprészek];

szíjak motorokhoz és hajtóművekhez; sziták, rosták, szűrők [gépek vagy géprészek]; szivattyúk ellenáramos

úszáshoz; szivattyúk fűtőberendezésekhez; szivattyúk [gépek]; szivattyúk [gépek, motorok vagy hajtóművek

részei]; szivattyúmembránok; szűrőgépek; szűrők [gépek vagy motorok részei]; szűrők hűtőlevegő tiszítására

motorokhoz; szűrőprések; tágulási tartályok [gépalkatrészek]; takarmányprések; talajművelő gépek

mezőgazdasági használatra; teherfelvonók, emelők, csörlők; tekercsek, orsók, csévék [géprészek]; tengelycsapok

[gépalkatrészek]; tengelyek gépekhez; tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (1); tengelykapcsolók,

nem szárazföldi járművekhez (2); tengelykapcsolók, tengelykötések [gépek]; termikus lándzsák, lángfúrók

[gépek]; tokok, házak [gépalkatrészek]; tölcsérek mechanikus kiöntéshez; töltőgépek; töltőkompresszorok,

feltöltőkompresszorok; tömítések [hajtóművek részei]; tömszelencék [géprészek]; túlhevítők; turbinák, nem

szárazföldi járművekhez; turbókompresszorok; útépítő gépek; úthengerek; úttisztító gépek [önjáró]; üvegező

gépek; üvegmegmunkáló gépek; üvegvágó gyémántok [gépalkatrészek]; vágógépek, vágószerszámok (1);

vágógépek, vágószerszámok (2); vagonemelők; vágó-, sorjázógépek; vákuumszivattyúk [gépek]; váltakozó áramú

generátorok; vasalógépek; vasútépítő gépek; védőlapok, védőpajzsok [gépalkatrészek] (1); védőlapok,

védőpajzsok [gépalkatrészek] (2); ventilátorok motorokhoz és hajtóművekhez; vésők gépekhez; vészhelyzeti

áramfejlesztő generátorok; vezérlőszerkezetek gépekhez, motorokhoz; hajtóművekhez; vagy; vezérműtengelyek

Járműmotorokhoz; vezetők, sínek gépekhez; villanymotorok, nem szárazföldi járművekhez; vízmelegítők

[géprészek]; víztelenítő gépek; vízturbinák; vulkanizáló berendezések, készülékek; zárógépek ipari célokra;

zúzógépek, aprítógépek ipari használatra; zúzógépek, örlőgépek (1); zúzógépek, őrlőgépek (2); zúzógépek,

őrlőgépek (3); zsírzógyűrűk [géprészek]; zsírzószelencék [gépalkatrészek] (1); zsírzószelencék [gépalkatrészek]

(2); kürtök gőzkazánokhoz; lapátos, kanalas kotrók [mechanikus]; leeresztő csapok; légkondenzátorok (1);

légkondenzátorok (2); lendkerekek, lendítőkerekek gépekhez; lengéscsillapítók dugattyúi [géprészek];

levegőelszívó gépek; levegőszivattyúk [garázsfelszerelések]; magasnyomású mosóberendezések; malomipari

gépek; mángorlógépek; marógépek; meghajtószerkezetek, nem szárazföldi járművekhez; mélyfúró berendezések,

úszó vagy nem úszó; menetfúró és menetvágó gépek; menetvágó gépek; motorok, nem szárazföldi járművekhez;

motoros fűrészek; motoros kultivátorok; nyomáscsökkentők [géprészek]; nyomásszabályozók [géprészek];

 nyomóhengerek gépekhez (1).

 ( 210 ) M 21 03902

 ( 220 ) 2021.11.18.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Petrisor János kamarai jogtanácsos, Szerencsejáték Zrt., Budapest

 ( 541 ) V-sport

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 21 03903

 ( 220 ) 2021.11.18.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Petrisor János kamarai jogtanácsos, Szerencsejáték Zrt., Budapest

 ( 541 ) V-sport Pro

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 21 03904

 ( 220 ) 2021.11.18.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Petrisor János kamarai jogtanácsos, Szerencsejáték Zrt., Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 21 03905

 ( 220 ) 2021.11.18.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Petrisor János kamarai jogtanácsos, Szerencsejáték Zrt., Budapest

 ( 541 ) Virtuális játékélmény - valódi tétek

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 21 03979

 ( 220 ) 2021.11.23.

 ( 731 )  San Felice Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   30    Tea; teák (nem gyógyászati célú).

 ( 210 ) M 21 03983

 ( 220 ) 2021.11.23.

 ( 731 )  Bejczi Károly, Göd (HU)

 ( 541 ) DUNA-PARTI GROUP HUNGARY

 ( 511 )  36    Ingatlankezelési szolgáltatások; lakótelepekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások;

lakóingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kiskereskedelmi helyiségekkel kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; irodai

helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ipari létesítményekkel kapcsolatos ingatlankezelési

szolgáltatások; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások;

épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; bevásárlóközpontokkal kapcsolatos

 ingatlankezelési szolgáltatások.

 39    Csónakok, hajók parkolása; hajók és csónakok kikötésével kapcsolatos szolgáltatások; hajók tárolása; hajók

 vízre bocsátása; hajókikötési lehetőség biztosítása; vízi járművek, jachtok, csónakok és hajók tárolása.

  45    Temetkezési szolgáltatások; temetkezési vállalkozás.

 ( 210 ) M 21 03996

 ( 220 ) 2021.11.23.

 ( 731 )  Dr. Kiss Róbert Richárd, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 21 04002

 ( 220 ) 2021.11.23.

 ( 731 )  Csutor László, Ózd (HU)

 ( 541 ) Cappucchino Partyzenekar

 ( 511 )   41    Élő zenei előadások.

 ( 210 ) M 21 04003

 ( 220 ) 2021.11.23.

 ( 731 )  Sicher-Bau Kft., Pécs (HU)

 ( 541 ) Vándor Zserbó

 ( 511 )   35    Cukrászipari és édesipari termékek forgalmazása.

 ( 210 ) M 21 04004

 ( 220 ) 2021.11.24.

 ( 731 )  Kapi és Társa Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bilkei-Gorzó Dávid, Budapest

 ( 541 ) KA-FA

 ( 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.

 ( 210 ) M 21 04018

 ( 220 ) 2021.11.25.
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 ( 731 )  Szerelvénybolt Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) INSTALL

 ( 511 )  6    Fém csőrendszerek; fémcsövek központi fűtőberendezésekhez; csőcsatlakozók fémből.

  11    Radiátorok; fűtőtestek központi fűtéshez.

  19    Vízvezetékek, nem fémből.

  20    Elzárók, nem üvegből, fémből vagy gumiból.

 ( 210 ) M 21 04023

 ( 220 ) 2021.11.25.

 ( 731 )  Mészáros Csaba, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) red cat

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

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

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

 ( 210 ) M 21 04028

 ( 220 ) 2021.11.26.

 ( 731 )  RMC MedLife Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Losonci Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 21 04029

 ( 220 ) 2021.11.26.

 ( 731 )  RMC MedLife Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Losonci Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RMC Clinics

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 21 04033

 ( 220 ) 2021.11.25.

 ( 731 )  Molnár Erzsébet, Békéscsaba (HU)

 ( 541 ) SZERELEMCSOKI

 ( 511 )  30    Csokoládék, töltött csokoládé, csokoládé utánzatok, alkoholos csokoládé, csokoládé édességek, vegán forró

 csokoládé.

 ( 210 ) M 21 04248

 ( 220 ) 2021.12.16.

 ( 731 )  WSB Vendéglátóipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 210 ) M 21 04254

 ( 220 ) 2021.12.16.

 ( 731 )  Maráczi István, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangátvitelre szolgáló készülékek; hangreprodukáló készülékek;

hangfeldolgozó berendezések; hangkeverő berendezések; videomagnók, képmagnók; videokamerák; elektromos

és elektronikus effekt egységek hangszerekhez; digitális hangfeldolgozók, hangprocesszorok; analóg

hangmódosítók; audio interfészek; audiovizuális vevőkészülékek; equalizerek [audio készülékek]; adatfeldolgozó

készülékek, berendezések; válaszjeladók [transzponderek]; megafonok; hangszórók, hangosbemondók,

megafonok; felügyeleti berendezések; fejhallgatók; hangerősítők; erősítők hangszerekhez; audio keverők;

hangkeverő, audio keverő konzolok; színpadvilágítás-szabályozók; mikrofonok; akusztikus kapcsolók; audio

kábelek; audio kábelek csatlakozói; jelátvivő kábelek információtechnológiához, audiovizuális eszközökhöz és

távközléshez; audio expanderek; billentyűzetek audio, video és digitális jelek irányítására; információtechnológia

és audiovizuális berendezések; audioadapterek; biztonsági készülékek audio jelek feldolgozásához; hangtesztelő,

 audio tesztelő berendezések; audio időzítők, hangidőzítők.

 15    Hangszerek; hangszerek tartozékai; elektromos hangszerek; szintetizátorok [hangszerek]; billentyűs

hangszerek; elektronikus billentyűzetek [hangszerek]; billentyűk, billentyűzetek hangszerekhez; hangszerek

tartására kialakított állványok; elektronikus szintetizátorok mint hangszerek; speciálisan kialakított táskák

hangszerekhez; elektronikus zenei berendezések és hangszerek; audiojelek létrehozására szolgáló eszközökkel

felszerelt hangszerek; tokok hangszerekhez; moduláris szintetizátorok; hangmodulok; eurorack modulok;

 eurorack házak; hangszerek, amelyek audiojelek átalakítására szolgáló készülékeket foglalnak magukban.

 ( 210 ) M 21 04263

 ( 220 ) 2021.12.17.

 ( 731 )  Bárány Péter, Budapest (HU)

 ( 541 ) Mákvirág

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

 ( 210 ) M 21 04266

 ( 220 ) 2021.12.17.

 ( 731 )  SOMMER KAPUTECHNIKA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; fém görgők garázsajtókhoz; fém mennyezeti

függesztőpályák, sínek ajtókhoz; fém védőrácsok; fémből készült tolózárak, reteszek, mint ajtószerelvények;

fémkapuk; garázskapuk fémből; vasalatok ajtókhoz és ablakokhoz (fém -); vaskapuk; vezetősínek fémből

 tolóajtókhoz.

 ( 210 ) M 21 04268

 ( 220 ) 2021.12.17.

 ( 731 )  SOMMER KAPUTECHNIKA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; fém görgők garázsajtókhoz; fém mennyezeti
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függesztőpályák, sínek ajtókhoz; fém védőrácsok; fémből készült tolózárak, reteszek, mint ajtószerelvények;

fémkapuk; garázskapuk fémből; vasalatok ajtókhoz és ablakokhoz (fém -); vaskapuk; vezetősínek fémből

 tolóajtókhoz.

 ( 210 ) M 21 04271

 ( 220 ) 2021.12.18.

 ( 731 )  Digital Média Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GRAVITY INFORMATION EXCHANGE

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.

 35    Üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;

információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

kereskedelmi információs ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; felhasználói

 értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra.

  36    Pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül.

 ( 210 ) M 21 04379

 ( 220 ) 2021.12.29.

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

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Nem horkolok, csak azt álmodom, hogy traktor vagyok

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 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.

 ( 210 ) M 22 00049

 ( 220 ) 2022.01.09.

 ( 731 )  Seres Dániel, Budapest (HU)

 ( 541 ) Budapest Beyond Sightseeing

 ( 511 )  39    Egyéni idegenvezetői szolgáltatások; egynapos kirándulások szervezése; körutak és városnézések

megszervezése és lebonyolítása; városnézések vezetése; idegenvezetési szolgáltatások; városnéző túrák

szervezése, lebonyolítása; városnéző utak, körutak szervezése; városnézések megszervezése; városnéző körutak

és egynapos kirándulások tervezése és szervezése; utazások, túrák szervezése; utazásszervezés, túraszervezés;

 városnézés [turizmus].

 ( 210 ) M 22 00372

 ( 220 ) 2022.02.09.

 ( 731 )  Szabó István, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok

  

( 546 )
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 ( 511 )   37    Építőipari szolgáltatások.

A rovat 42 darab közlést tartalmaz.
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