
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  237.717

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 210 )  M 21 01799

 ( 220 )  2021.05.05.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények, nevezetesen állatgyógyászati készítmények ízületvédő tabletták formájában

 kutyák és macskák számára.

 ( 111 )  237.801

 ( 151 )  2022.05.13.

 ( 210 )  M 21 00637

 ( 220 )  2021.02.18.

 ( 732 )  Galina Irina, Budapest, III. (HU)

 ( 740 )  Leitli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  senseia

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  237.810

 ( 151 )  2022.05.16.

 ( 210 )  M 20 03336

 ( 220 )  2020.11.05.

 ( 732 )  Rácz Balázs, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  FERNANDO

 ( 511 )  35    Alkoholos italok (a sörök kivételével) postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

alkoholos italok beszerzésével kapcsolatos szolgáltatások [áruk vásárlása más vállalkozások számára];

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

italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); árusító automaták kölcsönzése;

élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; éttermek igazgatása; gyümölcsökkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; kakaókkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kártyával működő

árusító automaták bérbeadása; kereskedelmi vállalkozások működtetése; kiskereskedelmi szolgáltatások

alkoholos italokkal kapcsolatban; teákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; tenger gyümölcseivel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italok postai rendelésével kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

csemegeárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; cukorkákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; érmével

 működő árusító automaták bérbeadása.

 43    Bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; alkoholos italok

felszolgálása; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátás szervezése

 születésnapi bulik számára.
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 ( 111 )  237.823

 ( 151 )  2022.06.10.

 ( 210 )  M 21 03415

 ( 220 )  2021.09.29.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

készítmények; multivitaminok; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú

étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra; pezsgő vitamintabletták; protein étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők;

táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem gyógyászati

használatra; táplálkozási kiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények; vitamin és ásványi anyag

 kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények; vitamintabletták.

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

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

agar-agar étkezési célokra; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; albumin étkezésre; algakivonatok

élelmiszerekhez; alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; állati velő táplálkozási célra;

almapüré; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; aludttej (l); aludttej (2); articsóka, tartósított; bab, tartósított;

bogyós gyümölcsök, konzervált; borsó, tartósított; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaalapú

gombócok; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra; corn dogs (virslik kukoricabundában); cottagecheese

(túrószerű sajtfajta); csemegekukorica, elkészített; csemegeuborka; csokoládés mogyoróvaj; csontolaj, étkezési;

darált mandula; datolya; dióféle-alapú krémek; disznózsír; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből); ehető szárított

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

kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva

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

zöldségek; fermentált sült tej; fokhagyma (konzervek); földimogyoró, elkészítve; földimogyorótej-alapú italok;

gomba, tartósított; guacamole (avokádószósz); gyömbérdzsem; gyömbér, tartósított; gyümölcsalapú

koncentrátum főzéshez; gyümölcsalapú snackek; gyümölcsbefőttek (1); gyümölcsbefőttek (2); gyümölcs csípsz;

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

gyümölcssaláták; hagymakarikák; hagyma, tartósított; halkonzerv; hot dog virslik; hummusz (csicseriborsókrém);

húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok (1); húsok (2); hús, tartósított (1); hús, tartósított (2); ízesített

mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék, rákfélék (nem élő); kandírozott (cukrozott) mogyorók/diók; kandírozott,

kristályosított gyümölcsök; kaviár; kefir (tejes ital); készítmények húsleveshez; kimchi (erjesztett zöldségételek);

klipfish (sózott és szárított tőkehal); kocsonyák; kókuszdiótej-alapú italok; kókuszdiótej konyhai használatra;

kókuszolaj és -zsír (étkezési); kókusztej; kókuszvaj; kolbász (1); kolbász (2); kristályosított gyömbér; krokett;

kumisz; languszták, nem élő; lazac (nem élő); lecitin étkezési célokra; lekvárok (citrusfélékből); lencse,

tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek; leves készítmények; magas fehérjetartalmú tej; magvak,

elkészítve; májpástétom; mandulatej (1); mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra; margarin;

mazsola; milk shake-ek (tejturmixok); mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyorótej; mogyorótej

étkezési célokra; mogyoróvaj; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín;

olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; pácolt gyömbér; padlizsánkrém; pálmamag olaj, táplálkozási
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használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré (1); paradicsompüré (2);

pektin táplálkozásra; pirított tengeri alga; préselt gyümölcspép; rákfélék, kemény testű, nem élő; ratatouille;

repceolaj, étkezési; rizstej; rizstej étkezési használatra; sajtok; savanyú káposzta (1); savanyú káposzta (2);

savanyúságok; sólet; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; sűrített tej; szardella, nem élő; szardínia

(nem élő); szárított, aszalt kókuszdió; szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szaté (nyársas étel); szójabab

olaj ételekhez; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójapogácsák; szójatej; tahini (szezámmagkrém);

tajine (elkészített hús, hal vagy zöldség); tartósított paprika; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl;

tejhelyettesítők; tejpor; tejsavbaktériumot tartalmazó italok; tejsavó; tejszínhab; tejszín (tejtermékek);

tejtermékek; tempeh; tofu; tofus pogácsák; tojásfehérje; tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal (nem élő);

tőzegáfonya szósz (befőtt); túró (quark); túrós fánkok; vaj; vajkrém; virágporkészítmények (élelmiszer); yuba;

zabtej; zöldségalapú kenhető termékek; zöldségalapú koncentrátum főzéshez; zöldségek, főtt; zöldségek,

tartósított; zöldséges mousse-ok (habok); zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények;

 zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselatin (2); zselék; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok; étkezési zsírok.

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

kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor,

méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet, szószok; jég

(fagyott víz); agávé szirup (természetes édesítőszer); almaszósz (ízesítők/fűszerek); ánizsmag; árpaőrlemény;

babliszt; baozi (töltött gőzölt tészta); bibimbap (zöldségfélékkel és marhahússal kevert rizs); borkő

(monokálium-tartarát) kulináris célokra; bors; bors (ételízesítő); briós; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra

emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips (gabonakészítmény); chow-chow (zöldséges ízesítő); chutney

(fűszeres ízesítő); cikória (pótkávé); croissant-ok; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez;

curry (fűszer); csillagánizs; csokis párnák (péksütemények); csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek;

csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok;

csokoládés mousse-ok (habok); dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma (fűszer); desszert mousse-ok

(cukrászáru); diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; durva árpaliszt; ecet;

édesgyökér (cukrászáru); édesgyökér (édesség); édességek karácsonyfák díszítéséhez; égetett krém; ehető papír;

ehető rizspapír; élelmiszer ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz;

esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az éteresszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő (fűszer);

ételkeményítő; fagyasztott joghurtok (fagylaltok, jégkrémek); fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel;

fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek (1); fagylaltok és jégkrémek (2);

fagylaltok és jégkrémek (3); fagylaltporok; fahéj (fűszer); feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési

használatra; feldolgozott quinoa; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek (1); fűszerek (2);

fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek;

glutén adalékok kulináris célokra; gluténmentes kenyér; glutén (sikér) étkezési használatra; glükóz étkezési

használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér (fűszer); gyömbérkenyér, mézeskalács; gyömbérpaszta (ízesítőszer);

gyümölcsös édességek; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor (édességek); gyümölcsszószok;

hajdinaliszt (élelmiszerekhez); halva (édességféle); hántolt árpa; harissá (ízesítő); hot dogok (szendvicsek); húslé,

mártás, szaft; húsos piték; húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítők italokhoz (kivéve illóolajok);

ízesítőszerek süteményekhez (kivéve illóolajok); jeges tea; jégkása édes vörösbabbal; jégkockák; jégkrém

nyalókák, fagylalt nyalókák, pálcikás jégkrémek; jég, természetes vagy mesterséges; jiaozi (töltött

tésztagombócok); kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamilla-alapú italok; kandiscukor (1); kandiscukor

(2); kapribogyók; karamellák (cukorkák); karamellkrém (karamellizált tejkrém); kávé; kávé alapú italok;

kávéaromák; kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász

nélkül, macesz; kerti gyógynövények, tartósított (ízesítőszerek); ketchup (szósz); kétszersültek; kimcshi

palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); kókuszos macaronok; konyhasó; kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz,

jégkrémekhez; kötőanyagok kolbászhoz; kristályosított kandiscukor, krumplialapú lepénykenyerek; kruton

(pirított zsemlekocka); kukoricadara (1); kukoricadara (2); kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely;

kukorica, sült; kurkuma; kuszkusz (búzadara); laksa; leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi;
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lenmag étkezési célokra (ízesítés); lepények; liszt; liszt alapú gombócok; lisztből készült tészták; macaron

(mandulás cukrászsütemény); magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; makaróni; malátacukor, maltóz;

maláta emberi fogyasztásra (1); maláta emberi fogyasztásra (2); mandulás édességek; marcipán; marcipánmassza;

marinádok (fűszeres pácok); méhpempő; menta cukrászati használatra; mentolos cukorkák; metélt tészta alapú

készételek; metélt tészta, nudli, galuska; méz; moszat tea; mustár; mustárliszt; müzli; narancsvirágvíz ízesítési

célokra; növényi készítmények pótkávéként való használatra; nugát; nyers tészták; onigiri (rizsgolyók);

palacsinták; pálmacukor; panírkeverékek; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák (édességek);

pattogatott kukorica; pelmenyi (orosz, hússal töltött gombóc); pesto (szósz); petits fours (sütemény); piccalilli

(zöldséges, fűszeres szósz); pizza; pótkávé; pralinék; profitéról; propolisz; pudingok (1); pudingok (2); quiche

(tésztában sült sós sodó); rágógumi; ramen (japán tésztaalapú étel); ravioli; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizspép

étkezési célokra; rizspuding; rizs rágcsálnivalók; rizssütemény; sáfrány (ételízesítő); sajtburgerek (szendvicsek);

salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú); sóba tészta (japán hajdinametélt, nyers); só élelmiszerek tartósítására;

sós palacsinták; sós palacsintakeverékek; spagetti; sűrítőszerek főzéshez; süteményekhez való tészta;

süteményporok; süteménytészta (1); süteménytészta (2); süteménytészta (3); süteménytészta (4); süteménytészta

(5); sütőpor; sütőszóda (szódabikarbóna sütési célokra); szágó; szegfűbors; szegfűszeg (fűszer); szendvicsek;

szerecsendió; szezámmagok (fűszerek); szirupok és melasz (1); szirupok és melasz (2); szójabab krém

(ételízesítő); szójaliszt; szójaszósz; szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); szörbetek (fagylaltok); szusi;

tabulé (arab saláta); taco; tamarind (ízesítő); tápióka; tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; tea alapú

italok tejjel; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák (nem gyógyászati használatra); tejszínhabot

keményítő termékek; tengeri algába csavart, előkészített rizs; tengervíz főzéshez; természetes édesítőszerek;

tésztában sült pástétom; tésztaöntetek; tortilla; tükörmáz (tükörglazúr); udon (japán metélt); vajas kekszek

(Petit-beurre); vanília (ízesítőszer); vanillin (vaníliapótló); vörösáfonyaszósz (ízesítők/fűszerek); zab alapú ételek;

 zabdara (1); zabdara (2); zabdara (3); zabdara (4); zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.

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

 ( 111 )  238.037

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 02671

 ( 220 )  2021.07.06.

 ( 732 )  Szabó Péter, Veszprém (HU)

 Pápai Márk, Csopak (HU)

 ( 740 )  Pápai Márk, Veszprém

 ( 541 )  LUPEX

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

 ( 111 )  238.058

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 20 02841

 ( 220 )  2020.09.23.

 ( 732 )  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; nyílászárók beszerelése; vízvezeték-szerelés.

 ( 111 )  238.061

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 00261
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 ( 220 )  2021.01.26.

 ( 732 )  Máli János, Pilisszántó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Fitneszgép, fitneszgépek és azok alkatrészei.

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

 ( 111 )  238.062

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 00262

 ( 220 )  2021.01.26.

 ( 732 )  Máli János, Pilisszántó (HU)

  

( 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.

 ( 111 )  238.063

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 01091

 ( 220 )  2021.03.10.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  238.064

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 01770

 ( 220 )  2021.05.03.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  238.066

 ( 151 )  2022.06.21.
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 ( 210 )  M 21 01090

 ( 220 )  2021.03.10.

 ( 732 )  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].

 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.

 ( 111 )  238.068

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 04202

 ( 220 )  2021.12.14.

 ( 732 )  Szentkirályi Magyarország Kereskedelmi és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  Calcia

 ( 511 )  32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,

alkoholmentes; ásványvíz [italok]; asztali vizek; energiaitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcsitalok;

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények

italokhoz; limonádék; lítiumos vizek; méz alapú alkoholmentes italok; szénsavas víz; szódavizek; szörpök

italokhoz; szörpök limonádékhoz; termékek szénsavas vizek előállításához; üdítőitalok; vizek [italok];

 zöldséglevek [italok].

 ( 111 )  238.069

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 02125

 ( 220 )  2021.05.28.

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

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

 ( 111 )  238.071

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 02288

 ( 220 )  2021.06.10.

 ( 732 )  V-FORRÁS Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 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].

 ( 111 )  238.073

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 02289

 ( 220 )  2021.06.10.

 ( 732 )  V-FORRÁS Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

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

  

( 546 )

 ( 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].

 ( 111 )  238.077

 ( 151 )  2022.06.24.

 ( 210 )  M 21 03902

 ( 220 )  2021.11.18.

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

 ( 740 )  Dr. Petrisor János, Budapest

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

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

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

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

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

 ( 111 )  238.078

 ( 151 )  2022.06.24.

 ( 210 )  M 21 03905

 ( 220 )  2021.11.18.

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

 ( 740 )  Dr. Petrisor János, 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.

 ( 111 )  238.079

 ( 151 )  2022.06.24.

 ( 210 )  M 21 03903

 ( 220 )  2021.11.18.

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

 ( 740 )  Dr. Petrisor János, 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.

 ( 111 )  238.080

 ( 151 )  2022.06.24.

 ( 210 )  M 21 03904

 ( 220 )  2021.11.18.

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

 ( 740 )  Dr. Petrisor János, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 111 )  238.081

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 03848
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 ( 220 )  2021.11.02.

 ( 732 )  Suppan Boldizsár Tamás, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ruhák, cipők, zoknik, fehérneműk.

 ( 111 )  238.082

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 04033

 ( 220 )  2021.11.25.

 ( 732 )  Molnár Erzsébet, Békéscsaba (HU)

 ( 541 )  SZERELEMCSOKI

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

 csokoládé.

 ( 111 )  238.085

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 03849

 ( 220 )  2021.11.15.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Zöldség és hús tartalmú készételek.

  30    Rizs és tészta alapú készételek.

 ( 111 )  238.086

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 03847

 ( 220 )  2021.11.09.

 ( 732 )  Tátrai László, Tököl (HU)

  
( 546 )

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

 készülékekhez; audio-video készülékek.

 ( 111 )  238.087

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 04263

 ( 220 )  2021.12.17.

 ( 732 )  Bárány Péter, Budapest (HU)

 ( 541 )  Mákvirág

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

 ( 111 )  238.088
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 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 04248

 ( 220 )  2021.12.16.

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  238.090

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 04268

 ( 220 )  2021.12.17.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  238.091

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 04254

 ( 220 )  2021.12.16.

 ( 732 )  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
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felszerelt hangszerek; tokok hangszerekhez; moduláris szintetizátorok; hangmodulok; eurorack modulok;

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

 ( 111 )  238.092

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 04028

 ( 220 )  2021.11.26.

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

 ( 740 )  Losonci Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 111 )  238.094

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 03853

 ( 220 )  2021.11.16.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  238.095

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 02768

 ( 220 )  2021.07.15.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  238.096

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 04271

 ( 220 )  2021.12.18.

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

 ( 111 )  238.098

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 03983

 ( 220 )  2021.11.23.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  238.101

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 04002

 ( 220 )  2021.11.23.

 ( 732 )  Csutor László, Ózd (HU)

 ( 541 )  Cappucchino Partyzenekar

 ( 511 )   41    Élő zenei előadások.

 ( 111 )  238.108

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 03799

 ( 220 )  2021.11.11.

 ( 732 )  Morvaköziné Bartha Erika, Szeged (HU)

 ( 740 )  Danyikó Diána, Budapest

 ( 541 )  SZÍVFÉNY

 ( 511 )   45    Spirituális szolgáltatások; spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás.

 ( 111 )  238.109

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 03961

 ( 220 )  2021.11.22.

 ( 732 )  Dunhill Tobacco of London Limited, London (GB)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  DUNHILL SIGNATURE NO.6

 ( 511 )   34    Cigaretta; szivarok; szivarkák; sodord magad dohánytermékek; pipadohány és egyéb dohánytermékek.

 ( 111 )  238.110

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 03962

 ( 220 )  2021.11.22.

 ( 732 )  Dunhill Tobacco of London Limited, London (GB)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DUNHILL SIGNATURE NO.4

 ( 511 )   34    Cigaretta; szivarok; szivarkák; sodord magad dohánytermékek; pipadohány és egyéb dohánytermékek.

 ( 111 )  238.111

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 04160

 ( 220 )  2021.12.09.

 ( 732 )  Duna House Holding Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Előnyére fordítjuk erőforrásainkat

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés;

 ingatlanok értékbecslése.

 ( 111 )  238.112

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 04164

 ( 220 )  2021.12.08.

 ( 732 )  Nagylók Farm Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  238.113

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 04266

 ( 220 )  2021.12.17.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  238.114

 ( 151 )  2022.06.21.
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 ( 210 )  M 21 04029

 ( 220 )  2021.11.26.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  238.115

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 04023

 ( 220 )  2021.11.25.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  238.116

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 04004

 ( 220 )  2021.11.24.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  238.117

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 03891

 ( 220 )  2021.11.18.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  238.118

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 03846

 ( 220 )  2021.11.16.

 ( 732 )  Csévi Liqueur Factory Kft., Dunaharaszti (HU)
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( 546 )

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

 ( 111 )  238.119

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 03430

 ( 220 )  2021.09.30.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  238.120

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 04003

 ( 220 )  2021.11.23.

 ( 732 )  Sicher-Bau Kft., Pécs (HU)

 ( 541 )  Vándor Zserbó

 ( 511 )   35    Cukrászipari és édesipari termékek forgalmazása.

 ( 111 )  238.121

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 03892

 ( 220 )  2021.11.18.

 ( 732 )  Szilas Pál, Pécs (HU)

 ( 541 )  Estate & More

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés;
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ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek;

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.

 ( 111 )  238.122

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 03979

 ( 220 )  2021.11.23.

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  238.123

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 03868

 ( 220 )  2021.11.17.

 ( 732 )  Onkogen Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Komorowiczné Dr. Köves Judit, Budapest

 ( 541 )  VIDACULEM

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

 ( 111 )  238.125

 ( 151 )  2022.06.22.

 ( 210 )  M 20 03743

 ( 220 )  2016.09.09.

 ( 732 )  Kerry Luxembourg S.a.r.l., Luxembourg (LU)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 1    Ételekhez, italokhoz és szájápoló termékekhez használt ízfokozók; vegyi alapú élelmiszer-, ital vagy

 szájápoló adalékok.

 29    Gyümölcsök, zöldségek és természetes alapú kivonatok élelmiszerek és italok gyártásához szolgáló

 adalékként használva.

  30    Ízesítőszerek és adalékok, amelyek nem illóolajok élelmiszerekhez, ital- és szájápoló termékekhez.

 ( 111 )  238.126
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 ( 151 )  2022.06.22.

 ( 210 )  M 21 03822

 ( 220 )  2021.11.12.

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

 ( 541 )  RAZZIA

 ( 511 )  9    Multimédia felvételek.

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

 rádiós és televíziós műsorok készítése.

 ( 111 )  238.127

 ( 151 )  2022.06.23.

 ( 210 )  M 21 02077

 ( 220 )  2021.05.25.

 ( 732 )  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; aludttej; erjesztett tejes italok

étkezési célokra; fermentált sült tej; földimogyorótej-alapú italok; joghurt; kefir [tejes ital]; kókuszdiótej-alapú

italok; kókuszdiótej konyhai használatra; kókusztej; kókuszvaj; mogyorótej étkezési célokra; mogyorótej;

növényi alapú tejszín; sűrített tej; tejtermékek; tejszín [tejtermékek]; tejszínhab; tejes italok, főként tejet

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

 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; 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.

 ( 111 )  238.128

 ( 151 )  2022.06.22.

 ( 210 )  M 21 03302

 ( 220 )  2021.09.17.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  238.129

 ( 151 )  2022.06.22.

 ( 210 )  M 21 03652

 ( 220 )  2021.10.25.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  238.130

 ( 151 )  2022.06.22.

 ( 210 )  M 21 03653

 ( 220 )  2021.10.25.

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

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest
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( 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.

 ( 111 )  238.131

 ( 151 )  2022.06.23.

 ( 210 )  M 21 03654

 ( 220 )  2021.10.22.

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

  

( 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
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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.

 ( 111 )  238.132

 ( 151 )  2022.06.22.

 ( 210 )  M 21 03650

 ( 220 )  2021.10.23.

 ( 732 )  Kovács Krisztián, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Ezermester által nyújtott épület-karbantartási és javítási szolgáltatások; vízvezeték-szerelés; villanyszerelők

által nyújtott szolgáltatások; asztalosmunkák; kőműves munkák; burkolás és csempézés; parkettázás;

padlóburkolatok javítása; ablakok javítása; ajtócsukókkal kapcsolatos karbantartási és javítási szolgáltatások;

 festési munkák; lakatosmunkák [javítás]; gépek javítása.

 ( 111 )  238.133

 ( 151 )  2022.06.22.

 ( 210 )  M 21 04193

 ( 220 )  2021.12.13.

 ( 732 )  Gyógynövénykutató Intézet Kft., Budakalász (HU)

 ( 541 )  CholaDrops

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  238.134

 ( 151 )  2022.06.22.

 ( 210 )  M 21 04194

 ( 220 )  2021.12.13.

 ( 732 )  Gyógynövénykutató Intézet Kft., Budakalász (HU)

 ( 541 )  RoboDrops

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  238.135

 ( 151 )  2022.06.22.

 ( 210 )  M 21 04197

 ( 220 )  2021.12.13.

 ( 732 )  UniFuture Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Kolozsvári Renátó, Szeged

 ( 541 )  VIZIT

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  238.136

 ( 151 )  2022.06.22.

 ( 210 )  M 21 04198

 ( 220 )  2021.12.13.

 ( 732 )  UniFuture Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Kolozsvári Renátó, Szeged

 ( 541 )  VINYIT

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

 ( 111 )  238.137

 ( 151 )  2022.06.22.

 ( 210 )  M 21 04378

 ( 220 )  2021.12.29.

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

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Néhányan a nevemen szólítanak, de a legfontosabbak mamának szólítanak

 ( 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.

 ( 111 )  238.138

 ( 151 )  2022.06.22.

 ( 210 )  M 21 04380

 ( 220 )  2021.12.29.

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

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lovas szív lovas lélek, lovas leszek, amíg élek

 ( 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.

 ( 111 )  238.139

 ( 151 )  2022.06.22.

 ( 210 )  M 21 04381

 ( 220 )  2021.12.29.

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

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Hiszti betöltése folyamatban kérem várjon

 ( 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
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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.

 ( 111 )  238.140

 ( 151 )  2022.06.22.

 ( 210 )  M 21 04382

 ( 220 )  2021.12.29.

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

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nyugodjál meg attól megnyugszol

 ( 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.

 ( 111 )  238.141

 ( 151 )  2022.06.22.

 ( 210 )  M 21 04387

 ( 220 )  2021.12.30.

 ( 732 )  AG CAMO INTERNATIONAL S.R.L., Bucharest (RO)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; ruházat, ruhaneműk.

 35    Webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; árusító automaták kölcsönzése; televíziós reklámozás;

telemarketing szolgáltatások; célzott marketing; árusító standok bérbeadása; értékesítési promóciós

szolgáltatások; rádiós reklámozás; reklámanyagok kölcsönzése; reklámszövegek publikálása; árösszehasonlító

szolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

részére; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból;

marketing szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; import-export ügynökségek;

termékminták, áruminták terjesztése; reklámterjesztés; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; üzleti brókeri szolgáltatások; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; üzleti információs iroda szolgáltatásai; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; adminisztratív

támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; vásárlási megrendelések ügyintézése; fogyasztói

hűségprogramok igazgatása; promóciós, reklám célú árubemutatás; online ruházati kiskereskedelmi bolti

szolgáltatások; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és promóciós célból; kiskereskedelmi és
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nagykereskedelmi szolgáltatások; mások megbízásából, különféle termékek csoportosítása, lehetővé téve az

 ügyfelek számára a termékek megfelelő összehasonlítását és beszerzését.

 ( 111 )  238.145

 ( 151 )  2022.06.28.

 ( 210 )  M 21 02134

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  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.

 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.

 ( 111 )  238.146

 ( 151 )  2022.06.29.

 ( 210 )  M 22 00372

 ( 220 )  2022.02.09.

 ( 732 )  Szabó István, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építőipari szolgáltatások.

 ( 111 )  238.147

 ( 151 )  2022.06.29.

 ( 210 )  M 21 03842

 ( 220 )  2021.11.15.

 ( 732 )  Nagy Barna, Debrecen (HU)

 Ferencz Mónika, Budapest (HU)

 ( 541 )  MaintenApp
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 ( 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.

 ( 111 )  238.148

 ( 151 )  2022.06.28.

 ( 210 )  M 21 03836

 ( 220 )  2021.11.15.

 ( 732 )  "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.

 ( 111 )  238.149

 ( 151 )  2022.06.28.

 ( 210 )  M 21 03837

 ( 220 )  2021.11.15.

 ( 732 )  "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.

 ( 111 )  238.150

 ( 151 )  2022.06.28.

 ( 210 )  M 21 03838

 ( 220 )  2021.11.15.
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 ( 732 )  "Csépe és Társai" Élelmiszer- és Vegyiáru-forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Mátraszőlős (HU)

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

 ( 541 )  KICSI REZES

 ( 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.

 ( 111 )  238.151

 ( 151 )  2022.06.28.

 ( 210 )  M 21 03660

 ( 220 )  2021.10.25.

 ( 732 )  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

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
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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

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.

 ( 111 )  238.152

 ( 151 )  2022.06.28.

 ( 210 )  M 21 04018

 ( 220 )  2021.11.25.
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 ( 732 )  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.

 ( 111 )  238.153

 ( 151 )  2022.06.29.

 ( 210 )  M 21 04379

 ( 220 )  2021.12.29.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  238.186

 ( 151 )  2022.07.01.

 ( 210 )  M 21 03393

 ( 220 )  2021.09.27.

 ( 732 )  Patika Pack Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; egészségügyi készítmények és

cikkek; étrend- és táplálékkiegészítők; tapaszok, kötszeranyagok; tapaszok gyógyászati használatra;

 fertőtlenítőszerek; higiéniai készítmények és cikkek.

 10    Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; gyógyászati célú egészségügyi maszkok;

 lázmérők; orvosi diagnosztikai műszerek, eszközök; sebészeti készülékek és eszközök.

 16    Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához;

 kartonból készült dobozok; öntapadós fóliák [papíráru]; nyomdaipari termékek; papíráruk; irodaszerek.

 44    Gyógyszerészeti tanácsadás; gyógyszerészeti konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

 szolgáltatások.

A rovat 76 darab közlést tartalmaz. 
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