
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  227.949

 ( 151 )  2019.05.16.

 ( 210 )  M 17 01874

 ( 220 )  2017.06.09.

 ( 732 )  Margarete Autó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  KNP LAW Nagy Koppány Varga és Társai, Dr. Nagy-Koppány Kornélia Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  229.678

 ( 151 )  2019.11.11.

 ( 210 )  M 18 00480

 ( 220 )  2018.02.15.

 ( 732 )  Gabriacci Italy Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  229.726

 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 18 03222

 ( 220 )  2018.10.30.

 ( 732 )  NEGRO CREOL Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Bőrruházat, felsőruházat, hosszúnadrágok, ingek, jelmezek, kabátok, dzsekik, kalapáruk, lábbelik,

mellények, műbőr ruházat, nyakkendők, öltönyök, övek, papucsok, pólók, pulóverek, rövid ujjú ingek, ruházati

cikkek, sálak, sapkák, strandruházat, szoknyák, szövetkabátok, felöltők, tornacipők, trikók, vállkendők,

 nagykendők, zoknik.

 41    Bálok szervezése, digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető], diszkók szolgáltatásai,

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból, éjszakai klubok, élő előadások bemutatása, hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása, karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése, lemezlovas [DJ] szolgáltatások, partik tervezése [szórakoztatás],

 stúdiószolgáltatások, szépségversenyek szervezése, szórakoztatási szolgáltatások, zenei produkciók.
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 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, kávéházak, terembérlés

 találkozókhoz [tárgyalótermek], vendéglátás.

 ( 111 )  229.843

 ( 151 )  2020.01.10.

 ( 210 )  M 19 01172

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  ÖKOSYS Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Komárom (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Andrea Ügyvédi Iroda, Komárom

  

( 546 )

 ( 511 )  8    Evőeszközök (kések, villák, és kanalak); kanalak; kések; villák.

 21    Eldobható tányérok; papírkosarak; papírtálcák háztartási használatra; papírtányérok; poharak papírból vagy

műanyagból; poháralátétek, nem papírból vagy textilből; tálalátétek (asztali eszközök); tálcák háztartási

használatra; tálcák papírból háztartási használatra; tányéralátétek nem papírból vagy textilből; tányérok; salátás

 kanalak.

 ( 111 )  229.846

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01323

 ( 220 )  2019.04.24.

 ( 732 )  EPS-Connect Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos hálózati adapterek; elektromos hálózati berendezések; hálózati interfész modemek; hálózati

kábelezés; hálózati menedzsment szoftver; hálózati routerek; hálózati szoftverek; helyi hálózati [LAN]

hozzáférési pontok; LAN [helyi hálózati] hardverek; LAN [helyi hálózati] hozzáférési pontok hálózati

számítógép-felhasználók összekapcsolásához; LAN [helyi hálózati] operációs szoftverek; számítógépes hálózati

adapterek; számítógépes hálózati hardver; számítógépes hálózati hidak; számítógépes hálózati hubok;

számítógépes hálózati kapcsolók; számítógépes hálózati routerek; számítógépes hálózati szerverek; számítógépes

programok hálózati menedzsmenthez; szigetelt rézhuzalok; vezeték nélküli helyi hálózati eszközök; kábelek és

 vezetékek; LAN passzív kábelek.

 ( 111 )  229.851

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01506

 ( 220 )  2019.05.09.

 ( 732 )  V-Telecom Hungary Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    CD-ROM (kompakt) lemezek, hangátviteli készülékek, mágneslemezek, notebookok, rádiótelefon

 készülékek, szoftverek (rögzített), telefon üzenetrögzítők, telefonkészülékek, videotelefonok.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása telekommunikáció termékek tekintetében; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás);
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kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; távközlési szolgáltatásokhoz

kapcsolódó előfizetések ügyintézése; reklámterjesztés; telekommunikációs termékekkel kapcsolatos marketing

 tevékenységek.

 38    Elektronikus levelezés, e-mail, információszolgáltatás távközlési ügyekben, közlések üvegszálas hálózatok

útján, mobil (celluláris) telefon összeköttetés, modemek kölcsönzése, műholdas átvitel, számítógép terminálok

közötti összeköttetések, távközlési berendezések kölcsönzése, telefon összeköttetések, telefon szolgáltatások,

telefonok kölcsönzése, tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján),

 üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése, üzenetküldő készülékek bérlete.

 ( 111 )  229.852

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01320

 ( 220 )  2019.04.23.

 ( 732 )  PwC Business Trust, New York, New York (US)

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

 ( 541 )  PricewaterhouseCoopers

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver; elektronikus publikációk; nem kinyomtatott kiadványok; letölthető kiadványok;

adatok, jelek, információk, kódok, képek, szövegek, videók, hangok és audio anyagok rögzítésére, tárolására,

hordozására, manipulálására, átvitelére, reprodukálására és visszakeresésére szolgáló készülékek, eszközök és

hordozók; CD-ROM-ok; DVD-k; letölthető hang-, vizuális és audiovizuális anyagok; interaktív szoftver; oktató

berendezések, eszközök és műszerek; kódolt kártyák és azonosító kártyák; könyvelés, könyvvizsgálat, ügyvitel,

üzlet és adó területén; számítógépes szoftver a következőkhöz: adatgyűjtés és adatkezelés, elemzések

végrehajtása, tanulmányok lefolytatása, valamint jelentések készítése és előállítása; az összes fent nevezett áru

 ezen osztályba tartozó alkatrészei és tartozékai.

 16    Nyomtatványok; írószerek/papíráruk; kiadványok; könyvek, kézikönyvek, újságok, hírlevelek, jelentések,

katalógusok, magazinok, nyomtatványok, időszaki kiadványok; fényképek; oktatási és tananyag; az internetről

letöltött, nyomtatvány formájú weboldalak; kiadványok, nevezetesen tankönyvek, nyomtatott órai anyagok és

előadások, valamint hírlevelek, jelentések és prospektusok, mindegyik a könyvvizsgálat, könyvelés, felelős

társaságirányítás, adó, ügyvitel, üzlet, informatika, információkezelés, vállalati finanszírozás, emberi erőforrás,

számítógépek és programok területén; bármelyik fent említett áruhoz való, ebbe az osztályba sorolt alkatrész és

 szerelvény.

 35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; számviteli szolgáltatások; üzleti

auditálás; adótanácsadás; fúziókkal, felvásárlásokkal és a tulajdontól való megfosztással kapcsolatos konzultációs

és tanácsadási szolgáltatások; üzleti management és tanács; vállalatirányítási tanácsadási szolgáltatások;

piackutató szolgáltatások; konzultáció személyzeti kérdésekben; üzleti kutatási és információs szolgáltatások;

könyvelés; audit/könyvvizsgálat; adóbevallások elkészítése és adótanácsadás szolgáltatások; információs

technológiák területén lévő üzleti management konzultációs szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció;

adótanácsadás és kutatás; tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció az ebbe az osztályba tartozó összes

szolgáltatással kapcsolatban; személyzeti és munkaerő-toborzási szolgáltatások; üzleti kutatási és információs

szolgáltatások; könyvelés; audit/könyvvizsgálat; ehhez az osztályhoz tartozó összes szolgáltatással kapcsolatos

tanácsadás és konzultáció, ehhez az osztályhoz tartozó összes szolgáltatással kapcsolatos tanácsadás és

 konzultáció online módon, nyomtatott formában és elektronikus formátumban.

 36    Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; pénzügyi igazgatás, segítségnyújtási, tanácsadási, konzultációs,

információs és kutató szolgáltatások; adó- és vámügyi szaktanácsadó szolgáltatások; fizetésképtelenségi

szolgáltatások; beruházási szolgáltatások; értékelési szolgáltatások; befektetési banki konzultációs és tanácsadási

szolgáltatások; pénzügyi tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; biztosítási statisztikai szolgáltatások;

konzultációs szolgáltatások az alkalmazottak juttatásairól; pénzügyi értékelési szolgáltatások az üzleti

vállalkozások, leltárkészletek, eszközök, berendezések, licenc ügyletek, ingatlanok és szellemi tulajdon területein;
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ingatlan értékbecslés; kockázatmenedzsment; konzultáció a munkavállalói javadalmazás területén;

ingatlanügynökségi és ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan szolgáltatások; pénzügyi információ biztosítása;

online, nyomtatott és elektronikus formátumú információk szolgáltatása, tanácsadás és konzultáció az ebbe az

 osztályba tartozó összes szolgáltatással kapcsolatban.

 41    Oktatás (és nevelés); szakmai képzés; tanfolyamok, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák

szervezése és levezetése; oktatás, nevezetesen élő és online előadások, szemináriumok, konferenciák és szellemi

alkotóműhelyek vezetése a könyvelés, könyvvizsgálat, adó, üzlet, információkezelés, informatika, számítógépek,

ügyviteli képzés, pénzügyi tervezés és befektetési stratégia területén, szertartások és rendezvények szervezése,

lebonyolítása, színrevitele, továbbá a hozzájuk szükséges létesítmények szolgáltatása; oktatási és szakmai díjakra

való megfelelőség vizsgálata és ezek odaítélése; kiadás, megjelentetés; elektronikus kiadás (média megjelenítés);

online hírek szolgáltatása a jog területén; online, nyomtatott és elektronikus formátumú információk szolgáltatása,

 tanácsadás és konzultáció az ebbe az osztályba tartozó összes szolgáltatással kapcsolatban.

 42    Műszaki szolgáltatások, illetve ezekkel kapcsolatos kutatás és tervezés; ipari elemző és kutató

szolgáltatások; tervezés és fejlesztés (számítógépszoftver ~); számítógépes szaktanácsadó szolgáltatások a

számítógépes biztonság területén; konzultáció és tanácsadás számítógépes szoftverek, förmverek, hardverek,

információtechnológiai és adatfeldolgozó rendszerek kiértékelésével, kiválasztásával és megvalósításával

kapcsolatban; számítógép-programozás; kutatás, fejlesztés, tervezés, tesztelés, ellenőrzés, vizsgálás és elemzés a

távközlési szolgáltatások, számítógépek, számítógépes rendszerek és számítógépes hálózatok területén; tervezés a

számítógépek, számítógépes rendszerek és számítógépes hálózatok területén; kölcsönzés (számítógépszoftver ~);

informatikai és információkezelési konzultáció és tanácsadás; ehhez az osztályhoz tartozó összes szolgáltatással

 kapcsolatos online és nyomtatott tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; tanácsadás és

konzultáció környezeti szabályozási ügyekben; adatok, politikák és folyamatok elemzése, valamint üzletviteli

tanácsadás és segítségnyújtás biztosítása a közbeszerzési törvények és rendeletek betartásáról való

gondoskodáshoz; konzultáció az adatlopás és a személyazonosság-lopás területén; konzultáció és jogi

szolgáltatások a magánéletet és biztonságot érintő jog, szabályozás és követelmények területén; konzultációs

szolgáltatások az engedélyek és jogszabályi megfelelőség megszerzéséhez kapcsolódó külföldi és nemzeti

kormányzati szabályozási követelmények felsorolása és követése területén; iparjogvédelmi tanácsadás;

pereskedéssel kapcsolatos támogatási szolgáltatások; jogi asszisztensi szolgáltatások; jogi információkat

tartalmazó on-line, interaktív adatbázis biztosítása; információnyújtás a jogi ügyekkel kapcsolatban; on-line

információk biztosítása a jog területén; tájékoztatás nyújtása szellemi és ipari tulajdonjogokkal kapcsolatban;

szabályozói jóváhagyói konzultációs szolgáltatások; szabványok és gyakorlat áttekintése a kormányzati

jogforrásoknak, jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelés biztosítása céljából; biztonsági szolgáltatások,

nevezetesen fizikai helyek, információs rendszerek és munkakörnyezetek biztonsági értékelése; szakértő tanú

szolgáltatás; áruk, személyek, létesítmények és épületek biztonságához kapcsolódó kockázatértékelés;

bűncselekmények és csalások megelőzése; választottbírósági/döntőbírósági szolgáltatások; pereskedéshez és

vitákhoz nyújtott támogatás; online, nyomtatott és elektronikus formátumú információk szolgáltatása, tanácsadás

 és konzultáció az ebbe az osztályba tartozó összes szolgáltatással kapcsolatban.

 ( 111 )  230.123

 ( 151 )  2020.01.03.

 ( 210 )  M 19 02142

 ( 220 )  2019.07.09.

 ( 732 )  Tóth Klaudia, Budapest (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  14    Ékszerek nem nemesfémből; bokaláncok; dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek] személyes használatra; egyedi

 tervezésű ékszerek; fülbevalók; gyűrűk [ékszerek]; karkötők [ékszerek]; nyakláncok [ékszerek]; testékszerek.

  42    Ékszerek tervezése; ékszertervezési szolgáltatások.

 ( 111 )  230.124

 ( 151 )  2020.01.03.

 ( 210 )  M 18 01165

 ( 220 )  2018.04.12.

 ( 732 )  Foglaljorvost Online Kft., Egyházasdengeleg (HU)

 ( 740 )  Kőszegi János egyéni ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; időpont-emlékeztető

szolgáltatások; időpont-ütemezési szolgáltatások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; on-line hirdetői

 tevékenység számítógépes hálózaton.

  41    Egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); gyakorlati képzés (szemléltetés).

 ( 111 )  230.131

 ( 151 )  2020.01.10.

 ( 210 )  M 19 01584

 ( 220 )  2019.05.16.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  230.134

 ( 151 )  2020.01.10.

 ( 210 )  M 19 01927

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  Hurtyák Róbert András, Budapest (HU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Edzésszimulátorok sportoláshoz; edzésszimulátorok labdajátékokhoz; edzésszimulátorok labdarúgáshoz;

edzésszimulátorok kosárlabda játékhoz; edzésszimulátorok kézilabda játékhoz; edzésszimulátorok röplabda

játékhoz; labda dobó eszközt tartalmazó edzésszimmulátorok labdajátékokhoz; labda dobó eszközt tartalmazó

edzésszimmulátorok labdarúgáshoz; labda dobó eszközt tartalmazó edzésszimmulátorok kosárlabda játékhoz;

labda dobó eszközt tartalmazó edzésszimmulátorok kézilabdajátékhoz; labda dobó eszközt tartalmazó
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edzésszimmulátorok röplabda játékhoz; futball labda dobó eszközt és kaput tartalmazó edzésszimmulátorok

labdarúgó játékhoz; kosárlabda dobó eszközt és palánkot tartalmazó edzésszimmulátorok kosárlabda játékhoz;

kézilabda dobó eszközt és kaput tartalmazó edzésszimmulátorok kézilabda játékhoz; röplabda dobó eszközt és

hálót tartalmazó edzésszimmulátorok röplabda játékhoz; szoftver labdajáték edző berendezésekhez; szoftver

labdarúgó edző berendezésekhez; szoftver kosárlabda edző berendezésekhez; szoftver kézilabda edző

berendezésekhez; szoftver röplabda edző berendezésekhez; labda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések;

futball labda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések; futball labda dobó eszközt és futball kaput tartalmazó

edző berendezések; kosárlabda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések; kosárlabda dobó eszközt és

kosárpalánkot tartalmazó edző berendezések; kézilabda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések; kézilabda

dobó eszközt és kézilabda kaput tartalmazó edző berendezések; röplabda dobó eszközt tartalmazó edző

berendezések; röplabda dobó eszközt és röplabda hálót tartalmazó edző berendezések; szoftver labdajátékosok

sportteljesítményének felmérésére labda dobó eszközt tartalmazó edző berendezéssel; szoftver labdarúgó

játékosok sportteljesítményének felmérésére futball labda dobóeszközt tartalmazó edző berendezéssel; szoftver

kosárlabdajátékosok sportteljesítményének felmérésére kosárlabda dobóeszközt tartalmazó edző berendezéssel;

szoftver kézilabdajátékosok sportteljesítményének felmérésére kézilabda dobó eszközt tartalmazó edző

berendezéssel; szoftver röplabdajátékosok sportteljesítményének felmérésére röplabda dobó eszközt tartalmazó

edző berendezéssel; szoftver labdarúgó játékosok sportteljesítményének felmérésére labda dobó eszközt és kaput

tartalmazó edző berendezéssel; szoftver kosárlabda játékosok sportteljesítményének felmérésére labda dobó

eszközt és palánkot tartalmazó edző berendezéssel; szoftver kézilabda játékosok sportteljesítményének

felmérésére labda dobó eszközt és kaput tartalmazó edző berendezéssel; szoftver röplabda játékosok

 sportteljesítményének felmérésére labda dobó eszközt és hálót tartalmazó edző berendezéssel.

 28    Edző berendezések; labdajáték edző berendezések; labdarúgó edző berendezések; kosárlabda edző

berendezések; kézilabda edző berendezések; röplabda edző berendezések; labda dobó eszközt tartalmazó edző

berendezések; futball labda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések; futball labda dobó eszközt és futball

kaput tartalmazó edző berendezések; kosárlabda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések; kosárlabda dobó

eszközt és kosárpalánkot tartalmazó edző berendezések; kézilabda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések;

kézilabda dobó eszközt és kézilabda kaput tartalmazó edző berendezések; röplabda dobó eszközt tartalmazó edző

 berendezések; röplabda dobó eszközt és röplabda hálót tartalmazó edző berendezések.

 41    Edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; edzőlétesítmények üzemeltetése; sportolók képzése; sportolók

edzése edző berendezéssel; labdajátékosok edzése labdajáték edző berendezéssel; labdarúgó játékosok edzése

labdarúgó edző berendezéssel; kosárlabdajátékosok edzése kosárlabdajáték edző berendezéssel;

kézilabdajátékosok edzése kézilabdajáték edző berendezéssel; röplabdajátékosok edzése röplabdajáték edző

berendezéssel; labdarúgó játékosok edzése futball labda dobó berendezést tartalmazó edzőberendezéssel;

kosárlabda játékosok edzése kosárlabda dobó berendezést tartalmazó edzőberendezéssel; kézilabda játékosok

edzése kézilabda dobó berendezést tartalmazó edző berendezéssel; röplabda játékosok edzése röplabda dobó

berendezést tartalmazó edző berendezéssel; labdarúgó játékosok edzése futball labda dobó berendezést és kaput

tartalmazó edzőberendezéssel; kosárlabda játékosok edzése kosárlabda dobó berendezést és palánkot tartalmazó

edzőberendezéssel; kézilabda játékosok edzése kézilabda dobó berendezést és kaput tartalmazó

edzőberendezéssel; röplabda játékosok edzése röplabda dobó berendezést és hálót tartalmazó edzőberendezéssel;

labdarúgó játékosok edzése futball labda dobó berendezést és kaput tartalmazó edzésszimmulátorral; kosárlabda

játékosok edzése kosárlabda dobó berendezést és palánkot tartalmazó edzésszimmulátorral; kézilabda játékosok

edzése kézilabda dobó berendezést és kaput tartalmazó edzésszimmulátorral; röplabda játékosok edzése röplabda

dobó berendezést és hálót tartalmazó edzésszimmulátorral; labdajátékosok sportteljesítményének felmérése

labdajáték edző berendezéssel; labdarúgó játékosok sportteljesítményének felmérése labdarúgó edző

berendezéssel; kosárlabda játékosok sportteljesítményének felmérése kosárlabda edző berendezéssel; kézilabda

játékosok sportteljesítményének felmérése kézilabda edző berendezéssel; röplabdajátékosok

sportteljesítményének felmérése röplabda edző berendezéssel; labdajátékosok sportteljesítményének felmérése

labda dobó eszközt tartalmazó labdajáték edző berendezéssel; labdarúgó játékosok sportteljesítményének
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felmérése futball labda dobó eszközt tartalmazó labdarúgó edző berendezéssel; kosárlabdajátékosok

sportteljesítményének felmérése kosárlabda dobó eszközt tartalmazó kosárlabda edző berendezéssel;

kézilabdajátékosok sportteljesítményének felmérése kézilabda dobó eszközt tartalmazó kézilabda edző

berendezéssel; röplabdajátékosok sportteljesítményének felmérése röplabda dobó eszközt tartalmazó röplabda

edző berendezéssel; labdarúgó játékosok sportteljesítményének felmérése futball labda dobó eszközt és kaput

tartalmazó edző berendezéssel; kosárlabda játékosok sportteljesítményének felmérése kosárlabda dobó eszközt és

palánkot tartalmazó edző berendezéssel; kézilabda játékosok sportteljesítményének felmérése kézilabda dobó

eszközt és kaput tartalmazó edző berendezéssel; röplabda játékosok sportteljesítményének felmérése röplabda

 dobó eszközt és hálót tartalmazó edző berendezéssel.

 ( 111 )  230.135

 ( 151 )  2020.01.03.

 ( 210 )  M 19 01935

 ( 220 )  2019.06.17.

 ( 732 )  Double-Tex Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szőrfi Ádám, Szentes

 ( 541 )  Tan's

 ( 511 )  24    Ágyneműk és takarók; ágytakarók; ágyterítők, ágytakarók; asztali futók textilből; asztalterítők, nem papírból

(1); asztalterítők, nem papírból (2); függönyök; függönyök textilből vagy műanyagból; párnahuzatok,

 vánkoshuzatok (1); párnahuzatok, vánkoshuzatok (2); párnahuzatok, vánkoshuzatok (3).

 ( 111 )  230.136

 ( 151 )  2020.01.10.

 ( 210 )  M 19 01936

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  Ungor Pál, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 554 )

 

 ( 511 )   32    Alkoholmentes szőlőital, szőlőlé, alkoholmentes szőlőalapú szörp, energiaital és koktél.

 ( 111 )  230.137

 ( 151 )  2020.01.03.

 ( 210 )  M 19 01937

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  230.138

 ( 151 )  2020.01.10.

 ( 210 )  M 19 01938
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 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  Ungor Pál, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes szőlőital, szőlőlé, alkoholmentes szőlőalapú szörpök, energiaitalok és koktélok.

 ( 111 )  230.139

 ( 151 )  2020.01.03.

 ( 210 )  M 19 02189

 ( 220 )  2019.07.11.

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

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NAKED GLORY FREE OF MEAT. FULL OF TASTE!

 ( 511 )  29    Húspótlók; zöldségalapú húshelyettesítők; szójaalapú húshelyettesítők; főként húspótlókat tartalmazó

készételek; szója; hamburgerek; kolbász; vagdalt hús; csirkét, sertéshúst, marhahúst, bárányhúst, angolszalonnát,

kacsahúst imitáló szója darabok; húspótló alapú sznekételek; koktélkolbászok; piknik tojások; vegetáriánus

falatok; felvágott alternatívák, nevezetesen húshoz hasonlító protein szeletek és darabok, ideértve a sonka, csirke

szeleteket, pepperonit és pulykát; húsmentes helyettesítők sztékekhez, hússzeletekhez, filékhez, húsgolyókhoz és

kebabokhoz; hűtött készételek, ideértve a húshelyettesítőket is; fagyasztott készételek ideértve a húspótlókat,

nevezetesen curry, tésztaételek, sültek és vegán sültek; szójahal helyettesítők, nevezetesen tengeri rák, hal

rudacskák és halfilék; hot dogok; hot dog virslik; rántott szójafehérje, nevezetesen kievek, gujonok és darabkák

 (nugget); feldolgozott zöldségek; levesek.

 30    Tésztasznekek; virslis tekercsek; fonott tészták; rácsos tészták; tészták; dán tészták; piték; zöldségből és

húshelyettesítőkből álló sütemények; halhelyettesítőkből álló sütemények; pulykahús helyettesítőkből álló

 sütemények; gyümölcsös sütemények; quiche [tésztában sült sós sodó]; krémek.

 ( 111 )  230.140

 ( 151 )  2020.01.03.

 ( 210 )  M 19 02198

 ( 220 )  2019.07.15.

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.141

 ( 151 )  2020.01.03.

 ( 210 )  M 19 02199

 ( 220 )  2019.07.15.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 554 )

 

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.142

 ( 151 )  2020.01.10.

 ( 210 )  M 19 02200

 ( 220 )  2019.07.15.

 ( 732 )  Zhao Fei, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok; tükrök; keretek.

  21    Eszközök; edények.

  22    Kötelek és zsinegek.

  24    Textíliák és pótanyagaik.

  27    Szőnyegek; lábtörlők.

 ( 111 )  230.143

 ( 151 )  2020.01.03.

 ( 210 )  M 19 02201

 ( 220 )  2019.07.15.

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.144

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 00758

 ( 220 )  2019.03.11.

 ( 732 )  Mátrai Dávid, Miami Beach, Florida (US)

 ( 740 )  dr. Mikecz András, Budapest
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( 546 )

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

 ( 111 )  230.145

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02068

 ( 220 )  2019.07.01.

 ( 732 )  Gryphon Business Consulting Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  230.146

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02064

 ( 220 )  2019.07.01.

 ( 732 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)

 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  "Legyen az Ön bora is az ország büszkesége; Let your wine be the pride of the country"

 ( 511 )  41    Borversenyek szervezése és lebonyolítása; oktatás, szakmai képzés; borral kapcsolatos konferenciák,

 kiállítások szervezése; nyomtatott és online kiadványok szerkesztése, megjelentetése.

 ( 111 )  230.147

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 00968

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Szuhay Gergely, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír és nyomdaipari termékek; füzetek; képeslapok.

 25    Alsóruházat, atlétatrikók, babanadrágok, cipőfelsőrészek, dzsekik, egyenruhák, felsőruházat,

fürdőköpenyek, hálóköntösök, hímzett ruhadarabok, ingek, jelmezek, kabátok, kalapáruk, kerékpáros ruházat,

készruhák, kesztyűk, kezeslábasok, kötények, kötényruhák, lábbelik, mellények, melltartók, miseingek,

nyakkendők, nyaksálak, öltönyök, övék, papírruházat, papucsok, pénztartó övek, pizsamák, pólók, poncsók,

prémsálak, pulóverek, rövid ujjú ingek, ruházati cikkek, ruhazsebek, sálak, sapka ellenzők, sapkák, sárcipők,

gumicsizmák, sportcipők, strandcipők, szandálok, szoknyák, tógák, tornacipők, torna- és balettruhák,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 2. szám, 2020.01.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M56



 tornaruházat, trikók, úszósapkák, zoknik.

  43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kávéház; vendéglátás.

 ( 111 )  230.148

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01011

 ( 220 )  2019.03.26.

 ( 732 )  E4 Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  E4

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  230.149

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01132

 ( 220 )  2019.04.05.

 ( 732 )  Vécsei András, Csókakő (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok,

 citromlé étkezési használatra, dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből), lekvárok (citrusfélékből).

 ( 111 )  230.150

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01134

 ( 220 )  2019.04.05.

 ( 732 )  Lakics Balázs, Szentes (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 )  Együtt közösen a jövőnkért, védd a környezet

 ( 511 )   16    Papír és karton, nyomdaipari termékek, műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

 ( 111 )  230.151

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01179

 ( 220 )  2019.04.09.

 ( 732 )  Gátiné Mezei Barbara, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács N. Balázs, Budapest

 ( 541 )  PEDIMED

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  230.153

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01687

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  Neuraxpharm Bohemia s.r.o., Praha 1 - Nové Město (CZ)

 ( 300 )  554588 2019.03.18. CZ
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 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  GamaNeurax

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők és gyógyhatású táplálékok (nutraceutikumok).

 ( 111 )  230.154

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 01854

 ( 220 )  2019.06.12.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 111 )  230.155

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 01855

 ( 220 )  2019.06.12.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 111 )  230.156

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 01857

 ( 220 )  2019.06.12.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.

 ( 111 )  230.157

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 01858

 ( 220 )  2019.06.12.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.

 ( 111 )  230.158

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01865

 ( 220 )  2019.06.14.

 ( 732 )  Vinnai Attila, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ékszerészettel kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások; online kereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel

 kapcsolatos reklámszolgáltatások.

 ( 111 )  230.159

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01866

 ( 220 )  2019.06.14.

 ( 732 )  Nagy Dávid, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   10    Masszázságyak.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére, wellness és közérzetjavító szolgáltatás,

 masszázs.

 ( 111 )  230.160

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02034

 ( 220 )  2019.06.27.

 ( 732 )  Petruzsán Krisztián, Gyula (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Sátrak kis- és nagykereskedelme; sportfelszerelések és -eszközök kis- és nagykereskedelme; túrázáshoz

használt ponyvamenedékek kis- és nagykereskedelme; balták kis- és nagykereskedelme; bögrék kis- és

nagykereskedelme; bőr övcsat kis- és nagykereskedelme; bőrtarisznyák kis- és nagykereskedelme; bőrtasak kis-

és nagykereskedelme; bőrtáskák kis- és nagykereskedelme; edények, főzőeszközök kis- és nagykereskedelme;

fűrészek kis- és nagykereskedelme; kések kis- és nagykereskedelme; kulacsok kis- és nagykereskedelme;

kulcstartók kis- és nagykereskedelme; ruházati cikkek kis- és nagykereskedelme; ruházati kiegészítők kis- és

nagykereskedelme; táskák kis- és nagykereskedelme; hátizsákok kis- és nagykereskedelme; válltáskák, tarisznyák

 kis- és nagykereskedelme.
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 39    Bozótmíves "bushcraft" túravezetés; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; túraszervezés és

 kivitelezés; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások.

 ( 111 )  230.161

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02035

 ( 220 )  2019.06.27.

 ( 732 )  Jónás Szabolcs, Csengele (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Meggy bor.

 ( 111 )  230.163

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02043

 ( 220 )  2019.06.27.

 ( 732 )  The Procter & Gamble Co., Cincinnati, Ohio (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Nem gyógyhatású cukorkák; cukorkák és édességek.

 ( 111 )  230.164

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02078

 ( 220 )  2019.06.28.

 ( 732 )  Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varjas Attila, Budapest

  
( 546 )

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

  41    Sportversenyek rendezése; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás; szállásfoglalás.

 ( 111 )  230.165

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02074

 ( 220 )  2019.07.01.
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 ( 732 )  Hegedűs Anett, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Szilágyi Ildikó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Virágok, szárított virágok.

  35    Virágok, szárított virágok kereskedelme és online kereskedelme.

 ( 111 )  230.167

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02065

 ( 220 )  2019.07.01.

 ( 732 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott

 szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

 41    Borversenyek szervezése és lebonyolítása; oktatás, szakmai képzés; borral kapcsolatos konferenciák,

 kiállítások szervezése; nyomtatott és online kiadványok szerkesztése, megjelentetése.

  43    Vendéglátás.

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.168

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02046

 ( 220 )  2019.06.27.

 ( 732 )  Medical Evolution Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pomáz (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DR MAP

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez; egészségmonitorozó szoftverek;

 mesterségesintelligencia-szoftverek egészségügyi ellátáshoz.

 10    Vér oxigéntartalmának mérésére szolgáló orvosi berendezések; szívritmus figyelők; szívműködést figyelő

készülékek; testedzés közben viselt szívműködés-figyelők; orvosi mérőeszközök; szívverés-mérő berendezések;

fiziológiai mérőkészülékek orvosi használatra; diagnosztikai mérőberendezések orvosi használatra; orvosi elemző

berendezések; pulzusmérők; pulzusszám monitorok; érzékelő berendezések betegek életjeleinek megfigyelésére

 [orvosi használatra]; életjelek ellenőrzésére szolgáló készülékek.

 14    Szíjak órákhoz; elektronikus órák, karórák; vezeték nélküli kommunikációs funkcióval rendelkező órák,

 órák egészségügyi adatok mérésére és továbbítására.

 44    Egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi szűrés; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos információnyújtás; irányított egészségügyi szolgáltatások; otthoni egészségügyi

szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos jelentések készítése; egészségügyi

felmérések, nevezetesen edzettség felmérés; tanácsadás idős emberek egészségügyi szükségleteivel kapcsolatban;

egészségügyi szűrési szolgáltatások alvási apnoé területén; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának
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felméréséhez; orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció;

 távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  230.169

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02045

 ( 220 )  2019.06.27.

 ( 732 )  Medical Evolution Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pomáz (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez; egészségmonitorozó szoftverek;

 mesterségesintelligencia-szoftverek egészségügyi ellátáshoz.

 10    Vér oxigéntartalmának mérésére szolgáló orvosi berendezések; szívritmus figyelők; szívműködést figyelő

készülékek; testedzés közben viselt szívműködés-figyelők; orvosi mérőeszközök; szívverés-mérő berendezések;

fiziológiai mérőkészülékek orvosi használatra; diagnosztikai mérőberendezések orvosi használatra; orvosi elemző

berendezések; pulzusmérők; pulzusszám monitorok; érzékelő berendezések betegek életjeleinek megfigyelésére

 [orvosi használatra]; életjelek ellenőrzésére szolgáló készülékek.

 14    Szíjak órákhoz; elektronikus órák, karórák; vezeték nélküli kommunikációs funkcióval rendelkező órák,

 órák egészségügyi adatok mérésére és továbbítására.

 44    Egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi szűrés; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos információnyújtás; irányított egészségügyi szolgáltatások; otthoni egészségügyi

szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos jelentések készítése; egészségügyi

felmérések, nevezetesen edzettség felmérés; tanácsadás idős emberek egészségügyi szükségleteivel kapcsolatban;

egészségügyi szűrési szolgáltatások alvási apnoé területén; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának

felméréséhez; orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció;

 távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  230.170

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02044

 ( 220 )  2019.06.27.

 ( 732 )  Hans Härtling, Herbsleben (DE)

 ( 300 )  302019101990 2019.02.14. DE

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PHYSIONORM

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok; nem gyógyhatású kozmetikumok és piperecikkek; illatszerkészítmények;

 illóolajok; bőrápoló kozmetikumok.

5    Gyógyszerészeti készítmények; orvosi készítmények; pattanások, allergiás tünetek és neurodermitisz

 (veleszületett allergiás érzékenység) kezelésére szolgáló készítmények.

 44    Orvosi szolgáltatások; emberi egészségügyi szolgáltatások; emberi higiéniai és szépségápolási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  230.173

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01133
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 ( 220 )  2019.04.05.

 ( 732 )  Lakics Balázs, Szentes (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír és karton, nyomdaipari termékek, műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

 ( 111 )  230.179

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01657

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  Merkbau Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Gittek és töltőpépek.

 6    Fém építőanyagok.

  17    Tömítő, kitömő és szigetelő anyagok.

  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez.

 ( 111 )  230.180

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01469

 ( 220 )  2019.05.07.

 ( 732 )  Kovács Tamás István, Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 111 )  230.181

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01654

 ( 220 )  2019.05.24.

 ( 732 )  Bonus Mezőgazdasági, Kereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   22    Állati toll, pihe.

  24    Libatollal töltött paplan.

  29    Libamáj,húsok, húskészítmények, fagyasztott húsok, fagyasztott hústermékek.

  31    Élő állatok.

  44    Gazdálkodás (állatok), baromfitenyésztés, víziszárnyas tenyésztés,galamb tenyésztés.

 ( 111 )  230.182

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01992

 ( 220 )  2019.06.24.
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 ( 732 )  Melis Eszter, Lajosmizse (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kistermelők által termelt alaptermékek, vagy betakarított, vagy összegyűjtött vadon termő alaptermékek és

az alaptermékekből előállított elsődlegesen feldolgozott termékek kereskedelme, automatákból és hűtő

automatákból történő árusítása vásárlók számára napi 24 órában; kistermelők által termelt gyümölcsök,

zöldségek, méz, tojás, tej, tejtermékek, halak, húsok, húsipari készítmények, füstölt és töltelék áruk, lekvárok,

szörpök, tészták kereskedelme, automatákból és hűtő automatákból történő árusítása vásárlók számára napi 24

órában; piac működtetése vásárlók számára; piacok működtetése vásárlók számára napi 24 órában; árusító

 automaták kölcsönzése és bérbeadása; árubemutatás; hirdetési- és reklámszolgáltatások.

 ( 111 )  230.183

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01653

 ( 220 )  2019.05.24.

 ( 732 )  Varga Edina Mária, Ják (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, éttermi szolgáltatások, ételek díszítése, gyorsétterem.

 ( 111 )  230.185

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01652

 ( 220 )  2019.05.24.

 ( 732 )  Takács Gusztáv, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Műsoros adathordozók; műsoros CD-ROM-ok és DVD-k; elektronikus adathordozók; letölthető multimédiás

 fájlok; letölthető elektronikus könyvek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; zenei koncertek

promóciója; koncertek promóciója [reklámozása]; különleges rendezvények promóciója; reklámozás és

értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámanyagok (szórólapok, karszalagok, pólók, prospektusok,

 nyomtatványok) terjesztése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; koncertek, mint szórakoztatási

szolgáltatások; élő zenei koncertek; hangversenyek, koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése; koncertek

bemutatása; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató
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szolgáltatások; jegyelővétel/jegyfoglalás koncertekre, színházba és kulturális rendezvényekre; élő szórakoztatási

szolgáltatások; színházi szórakoztatás; filmszínházi szórakoztató szolgáltatások; interaktív szórakoztatási

szolgáltatások; szórakozáshoz kapcsolódó foglalási, jegyértékesítő szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások

szervezése; szórakoztatási információs szolgáltatások; kulturális szolgáltatások; kulturális tevékenységek

biztosítása; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kiállítási

szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; videofilmek hanganyagának

bemutatása; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); vállalati rendezvények (szórakoztatás); eredeti

 felvételek készítése; rádió és televíziós műsorok készítése; online, nem letölthető videók biztosítása.

 ( 111 )  230.186

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02085

 ( 220 )  2019.07.01.

 ( 732 )  Mátrai Edina, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Művészeti terápia.

 ( 111 )  230.187

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01648

 ( 220 )  2019.05.23.

 ( 732 )  Jovanné Császár Edit, Hódmezővásárhely (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Egérirtó szerek, patkánymérgek.

 ( 111 )  230.188

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01493

 ( 220 )  2019.05.08.

 ( 732 )  SOI Ingatlan Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Ingatlan eladással kapcsolatos brosúrák.

  35    Ingatlan marketing, ingatlan marketing elemzés, iroda tevékenységek szolgáltatásai.

 36    Ingatlan befektetések, ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan bérbeadási szolgáltatások, ingatlan bérbeadás

 ügyintézés, bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi értékelése.

  37    Irodák, irodaházak építése.

 ( 111 )  230.190

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01662

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  dr. Orosz Gábor, Budapest (HU)

 dr. Bártfai Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   44    Fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.191

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01642

 ( 220 )  2019.05.23.

 ( 732 )  Reszler Róbert, Debrecen (HU)

 ( 541 )  felhőmaszk

 ( 511 ) 3    Kozmetikai maszkok; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; bőrápoló kozmetikumok; esszenciális olajok;

fogkrémek; kozmetikai krémek; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikai

készletek; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; körömápoló

készítmények; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; olajok kozmetikai célokra; samponok;

 sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szappan (1); szappan (2).

 ( 111 )  230.192

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01484

 ( 220 )  2019.05.07.

 ( 732 )  NEURAXPHARM ITALY S.P.A., Ascoli Piceno (IT)

 ( 300 )  302019000015293 2019.03.04. IT

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

 ( 541 )  UNIPITIRAM

 ( 511 )  5    Központi idegrendszerre ható gyógyszerészeti termékek.

 ( 111 )  230.193

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 00368

 ( 220 )  2019.02.07.

 ( 732 )  "Schiller 2005." Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

 ( 541 )  VILMA

 ( 511 )  30    Kávék, teák, kakaók és kávépótló szerek; lisztek és gabonakészítmények; kenyér és péksütemények;

cukrászsütemények; mézek; mustárok; fagylaltok; cukrok; sütőporok; fűszerek; fűszeres mártások;

 csokoládéalapú készítmények és -bevonatok; nyers tészták; pizzák; szendvicsek.

 35    Cukrászati készítmények, különböző édesipari alapanyagokkal bevont torták és sütemények, valamint

különböző édes- és sós tésztakészítmények, ostyák, mézeskalácsok, kekszek, kétszersültek, csemegék,

teasütemények, habsütemények, továbbá felvert-, omlós-, vajas-, élesztős-, hengerelt tészták kereskedelmi

ügyletei; marketing- és reklámtevékenységek; termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; kiállítások

 szervezése.

 ( 111 )  230.194

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01641
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 ( 220 )  2019.05.23.

 ( 732 )  Bélai György, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. László Judit, Budapest

 ( 541 )  Arthivum

 ( 511 )  35    Adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

 nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; könyvtári

 szolgáltatások.

 42    Dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus

 médiába; számítógépes rendszerek tervezése.

 ( 111 )  230.195

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01660

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  dr. Orosz Gábor, Budapest (HU)

 dr. Bártfai Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.196

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 01942

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 541 )  Knézy Jenő-díj

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1);

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek,

 képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem

letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése; fényképészet;

filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

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

múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok

készítése; show műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); stúdiószolgáltatások; szabadidős
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tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi

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

szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  230.197

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01826

 ( 220 )  2019.06.11.

 ( 732 )  Nemesvámos Község Önkormányzata, Nemesvámos (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Gergely, Veszprém

 ( 541 )  Ötcsillagos Esték

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 111 )  230.198

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01659

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  dr. Bártfai Eszter, Budapest (HU)

 dr. Orosz Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Bobdent

 ( 511 )   44    Fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.199

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01647

 ( 220 )  2019.05.23.

 ( 732 )  Jovanné Császár Edit, Hódmezővásárhely (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Légyírtó készítmények, rovarirtó szerek, inszekticidek, rovarriasztó füstölő szerek, rovarriasztó szerek,

 rovarriasztók.

 9    Rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló elektromos eszközök.

  21    Rovarcsapdák.

 ( 111 )  230.200

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01661

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  dr. Orosz Gábor, Budapest (HU)

 dr. Bártfai Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   44    Fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.204

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01681

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  Félegyházi Pékség Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gyömbérkenyér, mézeskalács, gyümölcsös sütemények torták, húsos piték, kakaó, kakaóalapú italok,

kakaóitalok tejjel, kávé, kávéalapú italok, kávé tejjel, kekszek, rágcsálnivalók, kenyér, kenyér kovász nélkül,

kovász, lepények, palacsinták, péksütemények, pizza, quiche, snack ételek, szendvicsek, süteménytészta, tea,

 tortilla, vajas kekszek, zsemlék, zsemlemorzsa.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, kantinok, büfék étkezdék,

 kávéházak, vendéglátás.

 ( 111 )  230.205

 ( 151 )  2020.01.16.

 ( 210 )  M 19 00569

 ( 220 )  2019.02.22.

 ( 732 )  Media Vivantis Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  230.206

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01850

 ( 220 )  2019.06.07.

 ( 732 )  Art & Smart Egg Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Mondrian Blocks

 ( 511 ) 9    Számítógépes játékok; számítógépes játék szoftverek; számítógépes alkalmazásszoftverek; mobil

alkalmazások; szoftverek és alkalmazások mobileszközökhöz; multimédiás alkalmazások mobil eszközökhöz;

 interaktív játékalkalmazások mobil eszközökhöz.

 28    Játékok; műanyag játékok; játékszerek; játékfigurák; kirakós játékok; alakzatokból álló logikai

 játékkészletek; televíziókészülékkel használható játékok, játékkészülékek; társasjátékok.

  30    Csokoládé; csokoládéfigurák; csokoládéból készült játékalakzatok.

  42    Internetalapú játék alkalmazások ideiglenes használatának biztosítása.

 ( 111 )  230.207

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01329

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 2. szám, 2020.01.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M69



 ( 220 )  2019.04.23.

 ( 732 )  Bíró Márk, Himod (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  KELLNEKEM, mert mindenkinek kell valami

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal, áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, árverési

szolgáltatások, célzott marketing, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, hirdetési- és

reklámszolgáltatások, információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése, kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára,

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások, kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése,

közvélemény-kutatás, marketingszolgáltatások, online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

részére, online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez, piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása, piackutatás,

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek, üzleti információk nyújtása

 weboldalon keresztül, webindexelés, kereskedelmi vagy reklám célokra.

 ( 111 )  230.208

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01682

 ( 220 )  2019.05.28.

 ( 732 )  Falusi Fagyizó Kft., Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; cukrászda.

 ( 111 )  230.209

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01839

 ( 220 )  2019.06.12.

 ( 732 )  ÖKO-PAPERLAND Kereskedőház Kft., Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Egészségügyi papír, WC papír; háztartási papírtörlő; papírzsebkendő; szalvéta.

 ( 111 )  230.210

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01679

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  Félegyházi Pékség Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 541 )  Mértéke van a jónak

 ( 511 )  30    Gyömbérkenyér, mézeskalács, gyümölcsös sütemények torták, húsos piték, kakaó, kakaóalapú italok,

kakaóitalok tejjel, kávé, kávéalapú italok, kávé tejjel, kekszek, rágcsálnivalók, kenyér, kenyér kovász nélkül,
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kovász, lepények, palacsinták, péksütemények, pizza, quiche, snack ételek, szendvicsek, süteménytészta, tea,

 tortilla, vajas kekszek, zsemlék, zsemlemorzsa.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, kantinok, büfék étkezdék,

 kávéházak, vendéglátás.

 ( 111 )  230.211

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02121

 ( 220 )  2019.07.05.

 ( 732 )  Miklós Attila, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;

kereskedelmi információk szolgáltatása; kereskedelmi információs szolgáltatások; kereskedelmi promóciós

szolgáltatások; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások; szolgáltatások

kereskedelmi ügyletek kezelésére; online üzleti és kereskedelmi információk szolgáltatása; elektronikus

kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen információnyújtás termékekről telekommunikációs hálózatokon

keresztül, reklám- és eladási célokra; adminisztrációs adatfeldolgozás; irodai szolgáltatások; üzleti konzultációs

 és tanácsadási szolgáltatások.

  39    Áruk csomagolása és tárolása; raktározás.

 ( 111 )  230.212

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01680

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  Félegyházi Pékség Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gyömbérkenyér, mézeskalács, gyümölcsös sütemények torták, húsos piték, kakaó, kakaóalapú italok,

kakaóitalok tejjel, kávé, kávéalapú italok, kávé tejjel, kekszek, rágcsálnivalók, kenyér, kenyér kovász nélkül,

kovász, lepények, palacsinták, péksütemények, pizza, quiche, snack ételek, szendvicsek, süteménytészta, tea,

 tortilla, vajas kekszek, zsemlék, zsemlemorzsa.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, kantinok, büfék étkezdék,

 kávéházak, vendéglátás.

 ( 111 )  230.213

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01852

 ( 220 )  2019.06.13.

 ( 732 )  Dés László, Budapest (HU)

 ( 541 )  PETŐFI 2.00

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

 ( 111 )  230.214

 ( 151 )  2020.01.07.
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 ( 210 )  M 19 01672

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  Havasi Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tárolóedények háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,

kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk, ezen belül: poharak, ital fogyasztására

 alkalmas eszközök, ivóedények, bárcikkek, pohártartók, poháralátétek, pohártörlők.

 ( 111 )  230.215

 ( 151 )  2020.01.10.

 ( 210 )  M 19 00038

 ( 220 )  2019.01.09.

 ( 732 )  Kovács Tamás, Göd (HU)

 ( 541 )  Fehérvár Taxi

 ( 511 )   39    Fuvarozás, személyszállítás.

 ( 111 )  230.218

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 00762

 ( 220 )  2019.03.11.

 ( 732 )  Rétfalvi Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ALKOTÁSUTCA ÉLMÉNYFESTÉS

 ( 511 )  35    Kereskedelmi szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; hirdetési-és reklámszolgáltatások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; kiskereskedelmi

szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

eladói és vásárlói részére; online kiskereskedelmi szolgáltatások közösségi festés, közösségi festés szervezése,

rajzoláshoz és festéshez szükséges anyagok és eszközök, ajándéktárgyak, ajándékutalványok vonatkozásában;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés;

 telemarketing szolgáltatások.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; fényképészet; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; modellt ülés művészek számára;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által

nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; oktatás biztosítása; szórakoztató célú rendezvények

szervezése; közösségi festéssel kapcsolatos rendezvények szervezése; helyiségek biztosítása szórakoztatási

célokra; létesítmények biztosítása szórakoztatási célokra; szabadidős létesítmények üzemeltetése; interaktív

szórakoztatás; szórakoztatás; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; szórakoztatásra

kialakított helyiségek biztosítása; partiszervezési szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális

eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; szórakoztató berendezések és készülékek

 kölcsönzése.

 ( 111 )  230.219

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 00763

 ( 220 )  2019.03.11.

 ( 732 )  Réftalvi Gábor, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; hirdetési-és reklámszolgáltatások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; kiskereskedelmi

szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

eladói és vásárlói részére; online kiskereskedelmi szolgáltatások közösségi festés, közösségi festés szervezése,

rajzoláshoz és festéshez szükséges anyagok és eszközök, ajándéktárgyak, ajándékutalványok vonatkozásában;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés;

 telemarketing szolgáltatások.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; fényképészet; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; modellt ülés művészek számára;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által

nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; oktatás biztosítása; szórakoztató célú rendezvények

szervezése; közösségi festéssel kapcsolatos rendezvények szervezése; helyiségek biztosítása szórakoztatási

célokra; létesítmények biztosítása szórakoztatási célokra; szabadidős létesítmények üzemeltetése; interaktív

szórakoztatás; szórakoztatás; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; szórakoztatásra

kialakított helyiségek biztosítása; partiszervezési szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális

eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; szórakoztató berendezések és készülékek

 kölcsönzése.

 ( 111 )  230.220

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01919

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  Metropolis Media Group Lap- és Könyvkiadó Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Fluck Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Könyvkiadás; folyóiratok kiadása; folyóiratok multimédiás megjelentetése; könyv- és folyóiratkiadás;

könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek publikálása és kiadása;

folyóiratok és könyvek elektronikus közzététele; elektronikus könyvek és folyóiratok megjelentetése;

elektronikus könyvek és folyóiratok publikációja; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában;

 elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.

 ( 111 )  230.221

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 00873

 ( 220 )  2019.03.19.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;

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

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-

vagy kereskedelmi célból; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi

szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyv írás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok

felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti információk; üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások

potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó

szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés

 kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális

számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások
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(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telekommunikációs

csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés;

üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése;

 vezeték nélküli műsorterjesztés; videókonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.

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

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];

diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;

mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és

szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

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

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk;

szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás;

varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés;

videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;

világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós

 stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  230.222

 ( 151 )  2020.01.10.

 ( 210 )  M 19 01911

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  Skanska Retail III Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  H2Offices

 ( 511 )   16    Ingatlan-eladással kapcsolatos brosúrák.

  35    Ingatlanmarketing; ingatlanmarketing elemzés; irodai tevékenységek szolgáltatásai.

 36    Ingatlan-befektetések; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan bérbeadás

 ügyintézés; bérelt tulajdon, ingatlan értékelése; irodák bérbeadása és üzemeltetése.

  37    Irodák, irodaházak építése.

 ( 111 )  230.223

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01920

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  Metropolis Media Group Lap- és Könyvkiadó Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Fluck Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Könyvkiadás; folyóiratok kiadása; folyóiratok multimédiás megjelentetése; könyv- és folyóiratkiadás;

könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek publikálása és kiadása;

folyóiratok és könyvek elektronikus közzététele; elektronikus könyvek és folyóiratok megjelentetése;

elektronikus könyvek és folyóiratok publikációja; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában;

 elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.

 ( 111 )  230.224

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01033

 ( 220 )  2019.03.26.

 ( 732 )  S&S 2001 Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  230.225

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01903

 ( 220 )  2019.06.14.

 ( 732 )  KERMA DESIGN Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 )  FLEXWALL

 ( 511 )   19    Beltéri falburkolatok.

 ( 111 )  230.226

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01902

 ( 220 )  2019.06.14.

 ( 732 )  Árva Zsolt, Deszk (HU)

 ( 541 )  ARTESIA

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok; ásványvizek.

 ( 111 )  230.228

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01912

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  Skanska Retail III. Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Ingatlan-eladással kapcsolatos brosúrák.

  35    Ingatlanmarketing; ingatlanmarketing elemzés; irodai tevékenységek szolgáltatásai.

 36    Ingatlan-befektetések; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan bérbeadás

 ügyintézés; bérelt tulajdon, ingatlan értékelése; irodák bérbeadása és üzemeltetése.

  37    Irodák, irodaházak építése.
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 ( 111 )  230.229

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02145

 ( 220 )  2019.07.09.

 ( 732 )  Dr. Antalóczy Ildikó, Debrecen (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Éttermi szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás];

 vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  230.230

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02153

 ( 220 )  2019.07.10.

 ( 732 )  Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládé, kakaó, csokoládés és kakaós termékek, édességek, cukrászsütemények és péksütemények,

 jégkrémek.

 ( 111 )  230.231

 ( 151 )  2020.01.10.

 ( 210 )  M 19 01365

 ( 220 )  2019.04.26.

 ( 732 )  prezi.com Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  A JÖVŐ UTCÁJA

 ( 511 )  41    Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése; szórakoztató

rendezvények szervezése; élő előadások bemutatása; know-how átadása (képzés); oktatás biztosítása; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése; szórakoztatási szolgáltatások; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

tudományos rendezvények szervezése; technológiai fejlesztéseket bemutató rendezvények szervezése;

tudományokat népszerűsítő rendezvények szervezése; innovatív cégeket bemutató rendezvények szervezése;

 kulturális program szervezés; ismeretterjesztő előadások bemutatása; ismeretterjesztő rendezvények szervezése.

 ( 111 )  230.233

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01872

 ( 220 )  2019.06.13.

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

5    Bébiételek, étrend-kiegészítők emberek és állatok számára, tapaszok, fertőtlenítőszerek, kártékony állatok
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 irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek, gyomirtó szerek.

 8    Evőeszközök, borotvák.

 16    Papír és karton, papíráruk és irodaszerek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, rajzkellékek és

 művészeti kellékek, ecsetek, tanítási és oktatási anyagok, műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); takarítóeszközök; üveg-, porcelán- és

 fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 26    Zsinórok, fonatok és hímzések, valamint rövidáru szalagok és masnik; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak,

 gombostűk és tűk; művirágok, hajdíszek.

  27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából).

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

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; 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,

 mártások és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

  31    Táplálékok és italok állatoknak.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

 ( 111 )  230.235

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01880

 ( 220 )  2019.06.13.

 ( 732 )  dr. Kajtár Vera, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   27    Szőnyegek.

 ( 111 )  230.236

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01882

 ( 220 )  2019.06.17.

 ( 732 )  AFLOFARM Farmacja Polska sp.z.o.o., Pabianice (PL)

 ( 740 )  KPLI Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ACNEMINUM

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszer készítmények; esszencia olajok; kozmetikai szerek; hajápoló folyadékok; fogkrémek;

 kozmetikai kenőcsök.

5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati

célokra; étrend-kiegészítők; speciális táplálékkiegészítők gyógyászati célokra; bébiételek; gyógynövények;

növényi kivonatok gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; gyógyszerészeti készítmények gyógyászati célokra

 tabletták, kapszulák, pasztillák, cukorkák, folyadékok, porok, habok, aeroszolok formájában.

 ( 111 )  230.238
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 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02059

 ( 220 )  2019.06.28.

 ( 732 )  Hajnal Húskombinát Kft., Vámosszabadi (HU)

 ( 541 )  FRÉDI

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

húskészítmények; szalonna, angolszalonna, császárszalonna, erdélyi szalonna; hurka, kolbász; tarja, karaj, comb;

máj, májpástétom; sonka, parasztsonka, csülök, oldalas; tartósított, fagyasztott, főzött, füstölt, sózott, pácolt,

 érlelt, ízesített húsok; virsli, krinolin, szafaládé, felvágott; disznósajt.

 40    Állati eredetű alapanyagok feldolgozása; állatok levágása; élelmiszerek tartósítása, fagyasztása, főzése,

 füstölése, sózása, pácolása, érlelése, ízesítése.

 ( 111 )  230.239

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02060

 ( 220 )  2019.06.27.

 ( 732 )  T-Systems Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  KFKI Rendszerintegráció

 ( 511 )   38    Távközlés.

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  230.240

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02063

 ( 220 )  2019.07.01.

 ( 732 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)

 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott

 szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

 41    Borversenyek szervezése és lebonyolítása; oktatás, szakmai képzés; borral kapcsolatos konferenciák,

 kiállítások szervezése; nyomtatott és online kiadványok szerkesztése, megjelentetése.

  43    Vendéglátás.

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.241

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02373

 ( 220 )  2019.07.31.

 ( 732 )  Zhang Zhen Yu, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Fekete Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Főtt húsételek; csirkefalatok; levesek és csontlevesek, húskivonatok.

 30    Csirkés szendvicsek; csirkét tartalmazó szendvicsek; darált marhahúst tartalmazó szendvicsek; göngyölt

szendvicsek; halat tartalmazó szendvicsek; halfilét tartalmazó szendvicsek; hot dogok [szendvicsek]; húst
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tartalmazó szendvicsek; pulykás szendvicsek; sajtburgerek [szendvicsek]; salátát tartalmazó szendvicsek;

szendvicsek; taco; taco héjak; taco [kukorica chips]; taco [kukorica chips] fűszerek, ízesítők; quesadillák

[mexikói töltött lepény]; fajitas [mexikói étel]; chimichanga; barbecue szószok; nacho [kukorica chips]; burritók;

 salátaöntetek.

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

 házhozszállítás területén.

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

szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

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

vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; ideiglenes

 szállásadás.

 ( 111 )  230.242

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02301

 ( 220 )  2019.07.25.

 ( 732 )  Keresztes Roland, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Baseball sapkák; cipők; hosszúnadrágok; kötött sapkák; nadrágok; pólók; pulóverek; rövid nadrágok,

 sortok; ruházati cikkek; sapkák; snapback típusú sapkák; sportos pulóverek; trikók.

 35    Baseball sapkák kis- és nagykereskedelme; cipők kis- és nagykereskedelme; hosszúnadrágok kis- és

nagykereskedelme; kötött sapkák kis- és nagykereskedelme; nadrágok kis- és nagykereskedelme; pólók kis- és

nagykereskedelme; pulóverek kis- és nagykereskedelme; rövidnadrágok, sortok kis- és nagykereskedelme;

ruházati cikkek kis- és nagykereskedelme; sapkák kis- és nagykereskedelme; snapback típusú sapkák kis- és

nagykereskedelme; sportos pulóverek kis- és nagykereskedelme; trikók kis- és nagykereskedelme;

napszemüvegek kis- és nagykereskedelme; napszemüvegtokok kis- és nagykereskedelme; napszemüvegtartó

 zsinórok kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  230.244

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01922

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  SOL-LIGHT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

 11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és
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 berendezések.

 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 )  230.245

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 00660

 ( 220 )  2019.03.04.

 ( 732 )  Magyar Kardiológusok Társasága, Budapest (HU)

 ( 541 )  Szívderítő

 ( 511 )   41    Online információk szolgáltatása audio- és vizuális médiával kapcsolatban.

 ( 111 )  230.249

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01291

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  Tihanyi Szabadtéri Játékok Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Bujtor Színház

 ( 511 )  41    Színházi szolgáltatások; színházi szórakoztatás; színházi produkciók; szórakoztatás színházi előadások

formájában; színházi előadások vezetése; színházi előadások szervezése; színházi show-k rendezése; színházi

 előadások, zenei előadások; szabadtéri színházi előadások szervezése; szabadtéri szórakoztatás.

 ( 111 )  230.250

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01281

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  Somlai Tamás Béla, Őrbottyán (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üzletszervezési és

 üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatás biztosítása; oktatási

információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; know-how átadása (képzés); gyakorlati képzés (szemléltetés);

 alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

 ( 111 )  230.251

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 00601

 ( 220 )  2019.02.26.

 ( 732 )  Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Zilina (SK)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 554 )
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 ( 511 )  16    Papír és karton; nedvszívó papír; papír arctörlő kendők; eldobható szalvéták; asztalkendők papírból;

zsebkendők és arctörlők papírból; egészségügyi papír (toalettpapír); konyhai tekercsek papírból; papír törölközők;

 papír asztalterítők; műanyagok csomagolásra; csomagoló anyagok.

 ( 111 )  230.252

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 00600

 ( 220 )  2019.02.26.

 ( 732 )  Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Zilina (SK)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )  16    Papír és karton; nedvszívó papír; papír arctörlő kendők; eldobható szalvéták; asztalkendők papírból;

zsebkendők és arctörlők papírból; egészségügyi papír (toalettpapír); konyhai tekercsek papírból; papír törölközők;

 papír asztalterítők; műanyagok csomagolásra; csomagoló anyagok.

 ( 111 )  230.253

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 00599

 ( 220 )  2019.02.26.

 ( 732 )  Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Zilina (SK)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )  16    Papír és karton; nedvszívó papír; papír arctörlő kendők; eldobható szalvéták; asztalkendők papírból;

zsebkendők és arctörlők papírból; egészségügyi papír (toalettpapír); konyhai tekercsek papírból; papír törölközők;

 papír asztalterítők; műanyagok csomagolásra; csomagoló anyagok.

 ( 111 )  230.254

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01289

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  Tihanyi Szabadtéri Játékok Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Bujtor István Színpad

 ( 511 )  41    Színházi szolgáltatások; színházi szórakoztatás; színházi produkciók; szórakoztatás színházi előadások

formájában; színházi előadások vezetése; színházi előadások szervezése; színházi show-k rendezése; színházi
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 előadások, zenei előadások; szabadtéri színházi előadások szervezése; szabadtéri szórakoztatás.

 ( 111 )  230.255

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01282

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  Szakács Attiláné, Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Cipők.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelem, online kereskedelem.

 ( 111 )  230.256

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01116

 ( 220 )  2019.03.29.

 ( 732 )  Dr. Steier József, Budapest (HU)

 ( 541 )  THE GREEN SAHARA FOUNDATION

 ( 511 )  35    Kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy

reklámcélú kiállítások, marketing szolgáltatások, médiakapcsolati szolgáltatások; piaci tanulmányok, piackutatás;

rádiós reklámozás, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése,

reklámszövegek publikálása, szponzorok felkutatása; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti hatékonysági

szakértő szolgáltatásai; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások;

üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

 üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció.

 36    Befektetési alapok, értékutalványok kibocsátása; ingatlanközvetítés; ingatlantulajdon kezelés, kibocsátás;

kereskedelemmel foglalkozó ügynöki tevékenység; jótékonysági célú gyűjtések; lábon álló fa értékbecslése;

mezőgazdasági ingatlanok bérlése; pénzügyek intézése építőipari projektekhez; pénzügyi menedzsment; pénzügyi

 tanácsadás; tőkebefektetés; tőkeberuházás; vagyonkezelés.

 42    Mérnöki munkák, szolgáltatások; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos

információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; tudományos kutatás, környezetvédelemmel kapcsolatos

 kutatás; geo-mérnöki szolgáltatások.

 44    Faiskolák, csemetekertek; fák ültetése a szénveszteség ellentételezésére; kertészeti szolgáltatások;

 vízművelési szolgáltatások.

 ( 111 )  230.257

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01650

 ( 220 )  2019.05.23.

 ( 732 )  Felföldi Édességgyártó Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   21    Szívószálak; szívószálak italok fogyasztására.

 29    Tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; tejalapú italok; ízesített tejitalok; tejalapú desszertek; gyümölcs

alapú snackek; tejalapú snackek; sajtból készült rágcsálnivalók, ropogtatnivalók; gyümölcsös rágcsálnivalók;

gyümölcsdesszertek; tejitalok; tejből készült vagy tejtartalmú italok; gyümölcsökkel ízesített tejalapú italok;

gyümölcsöt tartalmazó tejitalok; milk shake-ek [tejturmixok]; tejalapú italok készítésére szolgáló porok;

 kivonatok tejalapú italok előállításához; hígítható készítmények tejalapú italok készítéséhez.

 30    Ízesítőszerek/aromák italokhoz; ízesítőszerek/aromák [esszenciaolajok kivételével]; italokhoz adható

ízesítőanyagok [nem illóolajok]; fűszerek és ízesítőszerek; édességek; cukorkák [édességek]; cukor, természetes

édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; ízesítők

italokhoz [kivéve illóolajok]; készítmények italokhoz [kakaó alapú]; készítmények italokhoz [kávé alapú];

készítmények italokhoz [tea alapú]; készítmények italokhoz [csokoládé alapú]; csokoládé alapú tejes italok; kávé

alapú italok; kávé alapú, tejet tartalmazó italok; tea alapú italok; csokoládés italporok; kávé alapú italok;

gyümölcsös ízesítőszerek kivéve az esszenciákat; gyümölcsökből készített ízesítők; kekszek; cukorból készült

 rágcsálnivalók, ropogtatnivalók; édesség alapú rágcsálnivalók, ropogtatnivalók.

 32    Alkoholmentes italok; készítmények italokhoz; üdítőitalok; üdítőitalok készítésére szolgáló porok;

kivonatok üdítőitalok előállításához; higítható készítmények üdítőitalok készítéséhez; esszenciák italok

előállításához; vitamintartalmú italok; vitaminokkal és ásványi sókkal dúsított alkoholmentes italok; ízesített

 szénsavas italok; energiaitalok; vizek.

 ( 111 )  230.258

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02134

 ( 220 )  2019.07.05.

 ( 732 )  Floric Holding Kft., Szigetszetnmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Virág kis és nagykereskedelem.

 ( 111 )  230.259

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02285

 ( 220 )  2019.07.23.

 ( 732 )  Magyar Lapterjesztő Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Minden lap, minden nap

 ( 511 )  16    Papír és karton; papírból készült szűrőanyagok; művészeti alkotások és szobrocskák papírból és kartonból,

építészmodellek; papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 2. szám, 2020.01.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M84



 tárolásához.

 20    Bútorok és lakberendezési tárgyak; display elemek, állványok és jelző- vagy hirdetőtáblák, nem fémből;

 létrák és mozgatható lépcsők, nem fémből; tárolók és ezekhez való fedők és fogantyúk, nem fémből.

 35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások;

 üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások.

 39    Áruk csomagolása és raktározása; áruk csomagolása és tárolása; jármű parkoltatás és tárolás; parkoltatás és

járműtárolás, kikötői szolgáltatások; szállítás; szállítás csővezetéken és kábelen keresztül; szállítás

 megszervezése; szállítással és tárolással kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások.

 41    Fordítás; fordítás és tolmácsolás; fordítószolgálat; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; oktatás,

 szórakozás és sport; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások.

 ( 111 )  230.260

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01921

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  SOL-LIGHT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

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

 berendezések.

 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 )  230.261

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01907

 ( 220 )  2019.06.17.

 ( 732 )  DUTCHMED Export-Import és Szervíz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bakonyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 111 )  230.262

 ( 151 )  2020.01.07.
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 ( 210 )  M 19 02146

 ( 220 )  2019.07.09.

 ( 732 )  Fercsákné Kubatovics Klaudia, Szeged (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Folyadékok, krémek sportolók lábának kezeléséhez; sportkrémek.

 ( 111 )  230.263

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02143

 ( 220 )  2019.07.09.

 ( 732 )  Göblyös Péter, Vácduka (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Füzetek; jegyzetfüzetek; könyvek; naptárak; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott folyóiratok,

 magazinok; nyomtatott oktatási anyagok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].

 41    Állatidomítás, kiképzés; állatkiállítások szervezése kulturális vagy oktatási célokból; állatkiképzői oktatás;

állatok engedelmességi képzése, kiképzése; állatokkal kapcsolatos sportesemények és versenyek szervezése;

engedelmességi kiképző iskolák állatoknak; fényképészet; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; házi

kedvencek gondozásának oktatása; házi kedvencek gondozásának oktatása eladások keretében; házi kedvencek

gondozásának oktatása tréningek keretében; házi kedvencek gondozásának oktatása workshopok keretében; házi

kedvencek gondozásával kapcsolatos oktatás; házi kedvencekkel kapcsolatos nyomtatványok kiadása;

kisállatokkal való bánás oktatása; kutyakiállítások, bemutatók rendezése; kutyakiállítások, kutyabemutatók;

kutyákkal való bánás oktatása; kutyapanziók működtetésével kapcsolatos oktatás; kutyaversenyek;

kutyaversenyek rendezése; kutyaversenyek szervezése; szórakoztató televíziós műsorok készítése; televíziós

 (műsor) gyártás.

 ( 111 )  230.264

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02286

 ( 220 )  2019.07.23.

 ( 732 )  Magyar Lapterjesztő Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; papírból készült szűrőanyagok; művészeti alkotások és szobrocskák papírból és kartonból,

építészmodellek; papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és

 tárolásához.

 20    Bútorok és lakberendezési tárgyak; display elemek, állványok és jelző- vagy hirdetőtáblák, nem fémből;

 létrák és mozgatható lépcsők, nem fémből; tárolók és ezekhez való fedők és fogantyúk, nem fémből.

 35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások;

 üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások.

 39    Áruk csomagolása és raktározása; áruk csomagolása és tárolása; jármű parkoltatás és tárolás; parkoltatás és
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járműtárolás, kikötői szolgáltatások; szállítás; szállítás csővezetéken és kábelen keresztül; szállítás

 megszervezése; szállítással és tárolással kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások.

 41    Fordítás; fordítás és tolmácsolás; fordítószolgálat; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; oktatás,

 szórakozás és sport; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások.

 ( 111 )  230.283

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01303

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  230.312

 ( 151 )  2020.01.10.

 ( 210 )  M 19 01366

 ( 220 )  2019.04.26.

 ( 732 )  prezi.com Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  STREET OF THE FUTURE

 ( 511 )  41    Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése; szórakoztató

rendezvények szervezése; élő előadások bemutatása; know-how átadása (képzés); oktatás biztosítása; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése; szórakoztatási szolgáltatások; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

tudományos rendezvények szervezése; technológiai fejlesztéseket bemutató rendezvények szervezése;

tudományokat népszerűsítő rendezvények szervezése; innovatív cégeket bemutató rendezvények szervezése;

 kulturális program szervezés; ismeretterjesztő előadások bemutatása; ismeretterjesztő rendezvények szervezése.

 ( 111 )  230.314

 ( 151 )  2020.01.13.

 ( 210 )  M 19 02047

 ( 220 )  2019.06.27.

 ( 732 )  Magyar RTL Telelvízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Apatigris

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

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító

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

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
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hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

on-line kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; on-line kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető digitális zenékhez; on-line kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és

filmekhez; on-line piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások

[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (l); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes

fájlkezelés, adatkezelési szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti

értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik

fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

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

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás

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

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

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

rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és

összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand

 közvetítések.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok
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készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;

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

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;

nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk nem letölthetők; on-line, nem letölthető videok

biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

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

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  230.315

 ( 151 )  2020.01.13.

 ( 210 )  M 19 02067

 ( 220 )  2019.07.01.

 ( 732 )  VitaminKosár Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  230.316

 ( 151 )  2020.01.13.

 ( 210 )  M 19 02076

 ( 220 )  2019.07.01.

 ( 732 )  Gao Rui, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  230.317

 ( 151 )  2020.01.13.

 ( 210 )  M 19 02077

 ( 220 )  2019.07.01.
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 ( 732 )  Suzhou Greenleaf Daily Commodity Co., Ltd., Suzhou City, Jiangsu Province (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappan; tisztító tejek kozmetikai használatra; mosodai készítmények; samponok; hajápolók; tisztítószerek;

 fényesítő szerek, fényezők; parfümök; kozmetikumok; fogkrémek.

5    Táplálékkiegészítők; bébiételek; hashajtók; egészségügyi betétek; nadrágpelenkák babáknak; fertőtlenítő

törlőkendők; antibakteriális kézmosók; viszketés elleni szerek; fertőtlenítő szerek; gyógyászati készítmények

 bőrápoláshoz.

 16    Papírtörlők; sminkeltávolító papírkendők; zacskók (borítékok, tasakok) csomagolásra papírból vagy

műanyagból; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; csomagolóanyagok élelmiszerekhez; papír-írószer áruk;

 nyomtatott publikációk; rajzeszközök; írószerek; fénymásoló papírok.

 35    Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; telemarketing szolgáltatások;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

ügyintézése; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; reklámozás; import-export

 ügynökségi szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások.

 ( 111 )  230.318

 ( 151 )  2020.01.13.

 ( 210 )  M 19 02137

 ( 220 )  2019.01.01.

 ( 732 )  Családbarát Országos Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; árusító standok bérbeadása; állásközvetítő irodák; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketingszolgáltatások;

munkaerő-toborzás; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;

reklámanyag frissítése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklám kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás

üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés; televíziós

reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti információk; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

 vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 36    Gondoskodási alap szolgáltatások; gyűjtések szervezése; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán

keresztül; online banki szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; szálláshelyek bérbeadása (apartmanok);

 takarékpénztár szolgáltatások; utazási csekkek kibocsátása.

  37    Építési tanácsadó szolgáltatások; vásári standok és üzletek építése.

 38    Hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása;

kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat

szobák); mobiltelefonos kommunikáció; rádióadás; rádióskommunikáció; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások;
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televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 39    Áruszállítás; energiaszolgáltatás; fuvarozás, áruszállítás; hajóutak szervezése; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; költöztetés;

közlekedési információ; légi szállítás; sétahajó szolgáltatások; szállítás; taxi szólgáltatások; termékek

 csomagolása; utaskísérés; utazás és utasok szállítása; vasúti szállítás; villamosközlekedés.

  40    Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomtatás.

 41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); bálok szervezése; cirkuszok;

coaching (tréning); egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); nem

reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízió műsorok

készítése; rádiós szórakoztatás; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; vallásoktatás; versenyek szervezése (oktatás

 vagy szórakoztatás); vidámparkok; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 42    Beltéri dekoráció tervezése; csomagolástervezés; divattervezés; építészeti szolgáltatások; grafikai tervezés;

honlaptervezési tanácsadás; ipari formatervezés; szakszövegek írása; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

 szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftvertelepítés; szoftvertervezés; tudományos kutatás.

 43    Bölcsődék, óvodák; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; nyugdíjas otthonok, -időskorúak

otthona; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes

elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése); sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek

(szállodák, panziók); szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők;

 üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); vendéglátás.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fogászat; hospice ellátás,

elfekvők; in vitro (testen kívüli mesterséges) megtermékenyítési szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők

szolgáltatásai; kórházak; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi ellátás;

orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; pszichológus; szanatóriumi,

 idősotthoni szolgáltatások; szanatóriumok; szülésznői szolgáltatások.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

 egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  230.319

 ( 151 )  2020.01.13.

 ( 210 )  M 19 02303

 ( 220 )  2019.07.25.

 ( 732 )  Siklós Júlia, Budapest (HU)

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

 ( 511 )  41    Kozmetikai, szépségápolási oktatás; kozmetikai tetoválás oktatás; kozmetikai szolgáltatások oktatás;

higiéniával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szépségápolási, kozmetikai iskolák szolgáltatásai; szépségápolási,

kozmetikai oktatás; szépségterápiával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szórakoztatás divatbemutatók

 formájában; szórakoztató bemutatók szervezése és lebonyolítása stílussal és divattal kapcsolatban.

 44    Kozmetikai kezelések; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai testkezelések; kozmetikai vizsgálat;

kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai sminkelési szolgáltatások; kozmetikai tetoválások készítése;

testművészeti szolgáltatások; smink tetoválások készítése; smink tetoválási szolgáltatások; tetoválószalonok

szolgáltatásai; szemöldök-tetoválási szolgáltatások; tetoválások lézeres eltávolítása; tetoválások kozmetikai

lézerkezelése; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; injekciós feltöltőkezelések kozmetikai célokra;

kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; sminktanácsadási szolgáltatások online vagy személyesen;

sminkelési tanácsadás és annak alkalmazása; szépségápolás; szépségápolási kezelések; szépségápolással

kapcsolatos tanácsadás; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; tanácsadás az interneten keresztül a test- és

 szépségápolás területén; manikűr és pedikűr szolgáltatások; körömápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  230.320

 ( 151 )  2020.01.13.

 ( 210 )  M 19 02306

 ( 220 )  2019.07.25.

 ( 732 )  Dömötör Júlia, Szada (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Füzetek; könyvek; naplók, naptárak; oktató jellegű kiadványok.

 35    Ajándéktárgyak kis-és nagykereskedelme; állatoknak készített ruhák kis-és nagykereskedelme; állatoknak

készített ruházati cikkek kis-és nagykereskedelme; állatorvosi információkat tartalmazó nyakörvek kis-és

nagykereskedelme; bögrék kis-és nagykereskedelme; háziállatoknak készített masnik kis - és nagykereskedelme;

kisállatoknak való pórázok kis-és nagykereskedelme; könyvek kis-és nagykereskedelme; kulcstartók kis-és

nagykereskedelme; kutyacipők kis-és nagykereskedelme; kutyáknak készített nyersbőr rágnivalók kis-és

nagykereskedelme; kutyanyakörvek kis-és nagykereskedelme; kutyapórázok kis-és nagykereskedelme;

kutyaruhák kis-és nagykereskedelme; naplók, naptárak kis-és nagykereskedelme; naptárak kis-és

nagykereskedelme; nyakörvek házi kedvenceknek kis-és nagykereskedelme; oktató jellegű kiadványok kis-és

nagykereskedelme; online ruházati kis-és nagykereskedelmi bolti szolgáltatások; ruházati cikkek kis-és

 nagykereskedelme; ruházati kiegészítők kis-és nagykereskedelme.

 41    Állatidomítás, kiképzés; állatok engedelmességi képzése, kiképzése; blogírási szolgáltatások; házi

kedvencek bemutatóinak menedzsmentjével kapcsolatos képzés; házi kedvencek gondozásának oktatása; házi

kedvencek gondozásának oktatása állatbemutatók menedzsmentjének keretében; kutyakiállítások, bemutatók

rendezése; kutyakiállítások, kutyabemutatók; kutyákkal való bánás oktatása; kutyapanziók működtetésével

kapcsolatos oktatás; kutyaversenyek; kutyaversenyek szervezése és lebonyolítása; oktatási és képzési

szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; szabadidős rendezvények szervezése és

lebonyolítása; vakok képzése vakvezető kutyák alkalmazásával kapcsolatban; vakvezető kutyák kiképzése;

webináriumok szervezése; állatidomítással kapcsolatos csoportos és egyéni tréningek, ülések, workshopok; online
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állatidomítással kapcsolatos csoportos és egyéni tréningek, ülések, workshopok; házi kedvencek gondozásával

kapcsolatos csoportos és egyéni tréningek, ülések, workshopok; online házi kedvencek gondozásával kapcsolatos

 csoportos és egyéni tréningek, ülések, workshopok.

 ( 111 )  230.321

 ( 151 )  2020.01.13.

 ( 210 )  M 19 02380

 ( 220 )  2019.08.01.

 ( 732 )  Székely Krisztián, Brighton & Hove (GB)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.322

 ( 151 )  2020.01.13.

 ( 210 )  M 19 02388

 ( 220 )  2019.08.02.

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.323

 ( 151 )  2020.01.13.

 ( 210 )  M 19 02538

 ( 220 )  2019.08.14.

 ( 732 )  Office Depot Hungary Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Ültess legalább egy fát a jövőnek!

 ( 511 )   16    Papír és írószer.

 ( 111 )  230.325

 ( 151 )  2020.01.13.

 ( 210 )  M 19 01432

 ( 220 )  2019.06.12.

 ( 732 )  Dr. Temesi Mária, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); bálok szervezése; coaching

(tréning); dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés;

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

bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmforgalmazás; gyakorlati képzés

(szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jegyirodai

szolgáltatások (szórakoztatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok;

mentorálás; mikrofilmezés; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetőek; online nem letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás;

show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szakmai átképzés; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); táboroztatás; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás

 és szórakoztatás); videorögzítés; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; zenei produkciók; zeneszerzés.

 ( 111 )  230.327

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 01496

 ( 220 )  2019.05.08.

 ( 732 )  Czibula Pál, Szada (HU)

 ( 541 )  csupa csoda

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; játékok, játékszerek és ajándéktárgyak; játékmodellek; kaleidoszkópok;

karikajátékok; karikajátékok [karikadobó játékok]; puzzlék, kirakós játékok; szappanbuborék fújók [játékszerek];

játékszerek; játékszerek gyermekeknek; oktató játékszerek; modell járművek és játékszerek; táblajátékok;

 vidámparki berendezések.

 35    Játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; vidámparki szolgáltatások; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása [képzés]; játékfelszerelések kölcsönzése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és

tartása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; múzeumi kiállítások; múzeumi szolgáltatások;

művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; művészeti galériák

szolgáltatásai; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; interaktív

szórakoztatási szolgáltatások; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások lebonyolítása

szórakoztatási célokra; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; kulturális, szórakoztatási és sport

célú rendezvényszervezés; látogatókat vonzó látványosságok biztosítása szórakoztatási célokra; szórakoztatási

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

szórakoztatási célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási, sport és kulturális

tevékenységek; ugrálóvárak biztosítása szórakoztatási célokra; vetélkedőkhöz kapcsolódó szórakoztatási

szolgáltatások; vidéki klubházakban [country clubokban] nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás;

 szórakoztató parkok és vidámparkok; fényképészet.

 ( 111 )  230.328
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 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 01671

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  HUNGEXPO Vásár és reklám Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségügyi és orvostechnológiai kiállítás és konferencia szervezés; konferenciák szervezése és

 lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése.

 ( 111 )  230.333

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 18 03362

 ( 220 )  2018.11.13.

 ( 732 )  Bank of China Limited, Beijing (CN)

 ( 740 )  Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BANK OF CHINA

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  230.334

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 00992

 ( 220 )  2019.03.25.

 ( 732 )  Csaba Anna-Mária, Budaörs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Kiadványok, újságok.

 ( 111 )  230.335

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 00991

 ( 220 )  2019.03.25.

 ( 732 )  Csaba Anna-Mária, Budaörs (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   16    Kiadványok, újságok.

 ( 111 )  230.336

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 02007

 ( 220 )  2019.06.25.

 ( 732 )  Virgo Systems Informatikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATINORG KFT., Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árverési szolgáltatások; gazdasági

előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ

és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; költségelemzés; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; online

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci információszerzési szolgáltatások

biztosítása; piackutatás; statisztikák összeállítása; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; üzleti információk; üzleti

 információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások.

 36    Pénzügyi elemzések; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi információs

 szolgáltatások.

 42    Felhőalapú számítástechnika; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetes

keresőmotorok biztosítása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos

információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes szoftver bérlése,

kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés

szoftverkiadás keretében; szoftverkarbantartás; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; weboldal készítési és

 karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  230.338

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 02268

 ( 220 )  2019.07.19.

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Központi idegrendszeri betegségek kezelésére szolgáló készítmények; központi idegrendszeri fejlődési

 rendellenességek tüneteinek kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények.

  16    Nyomdaipari termékek, brossúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú kiadványok.

 41    Nevelés, szakmai képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; brossúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú

 kiadványok elektronikus úton történő terjesztése.

  44    Egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, orvosi tanácsadás, gyógyszerészeti tanácsadás.

 ( 111 )  230.340

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 02027

 ( 220 )  2019.06.25.

 ( 732 )  Magyar Szabványügyi Testület, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 111 )  230.341

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 01840

 ( 220 )  2019.06.12.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 111 )  230.342

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 02031

 ( 220 )  2019.06.26.

 ( 732 )  Danubiana Kft., Bonyhád (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  IS THIS IT?

 ( 511 )   33    Borok és habzóborok, pezsgők.

 ( 111 )  230.346

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 02270

 ( 220 )  2019.07.19.

 ( 732 )  dr. Lovász Diána, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Szőlőmust.

  33    Borok.

 ( 111 )  230.347

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 00157

 ( 220 )  2019.01.21.

 ( 732 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 )  PERESKEDNI SZERETÜNK

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti

szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi kutatás; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával
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kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi tanácsadás

 szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások].

 ( 111 )  230.357

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 01678

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  Félegyházi Pékség Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 541 )  Nálunk kicsit megáll az idő

 ( 511 )  30    Gyömbérkenyér, mézeskalács, gyümölcsös sütemények torták, húsos piték, kakaó, kakaóalapú italok,

kakaóitalok tejjel, kávé, kávéalapú italok, kávé tejjel, kekszek, rágcsálnivalók, kenyér, kenyér kovász nélkül,

kovász, lepények, palacsinták, péksütemények, pizza, quiche, snack ételek, szendvicsek, süteménytészta, tea,

 tortilla, vajas kekszek, zsemlék, zsemlemorzsa.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, kantinok, büfék étkezdék,

 kávéházak, vendéglátás.

 ( 111 )  230.358

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 00994

 ( 220 )  2019.03.25.

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradszky Zsolt László, Budapest

 ( 541 )  Asahi, kóstolva megérted

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  230.360

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 00642

 ( 220 )  2018.03.27.

 ( 732 )  Amazon Europe Core S.á r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SOLIMO

 ( 511 )  29    Hús, baromfi és vadhús; halak, nem élő; húskivonatok; zselék, lekvárok (dzsemek), kompotok; tojások; tej;

tejtermékek, kivéve a jégkrémeket, jeges tejet és fagyasztott joghurtokat; étkezési olajok és zsírok; ajvar

(paprikakonzerv); albumin étkezési célra; albumintej; alginátok étkezési célra; mandula, darált; aloé vera emberi

fogyasztásra elkészítve; szardella, nem élő; szardellapaszta; állati velő táplálkozási célra; almapüré;

angolszalonna; bab, tartósított; véreshurka; csontolaj, étkezési; csontleves; csontleves koncentrátumok; vaj;

kaviár; felvágottak; sajtok; fésűkagylók, nem élő; ételként használatos kakaóvaj; ételként használatos kókuszvaj;

kókusz, szárított; kókuszzsír; kókuszolaj; kompótok; sűrített tej; kukoricaolaj; vörösáfonyaszósz; folyami rákok,

nem élő; tejszín [tejtermékek]; csirke-, hús- és halkrokett; rákfélék, nem élő; aludttej; feldolgozott datolya és

aszalt datolya; étkezési madárfészkek; étkezési zsírok; étkezési olajok; kenyérszeletekre való szendvicskrémként

használatos zsírtartalmú keverékek; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; halfilé; halételek emberi

fogyasztásra; hal mousse-ok; hal, tartósított; halkonzerv; halból készített élelmiszertermékek; kandírozott,

kristályosított gyümölcsök; fagyasztott gyümölcsök; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs csipsz; gyümölcszselé;

gyümölcshéj; gyümölcsök, tartósított; alkoholban tartósított gyümölcsök; gyümölcspép; gyümölcssaláták;

gyümölcsbefőttek; gyümölcskonzervek; vadhús, nem élő; nem ízesített és nem édesített zselatin; csemegeuborka;

gyömbérdzsem; sonka; hering, nem élő; humusz, csicseriborsó massza; halenyv táplálkozási használatra;

dzsemek; zselék; kefir; kimchi; kumisz erjesztett kancatej formájában; étkezési disznózsír; lecitin étkezési

célokra; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; máj; májpástétom; homár, nem élő; alacsony zsírtartalmú
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burgonyachipsek; margarin; citruslekvárok; húsok; kocsonyák; hús, tartósított; főtthúskonzerv; tejes italok, főként

tejet tartalmazó; erjesztett tejes italok étkezési célokra; milk shake-ek [tejturmixok]; kagylók, nem élő;

alkoholmentes tojáslikőr; mogyorók, feldolgozott; olívaolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; hagyma, tartósított;

osztriga, nem élő; étkezési pálmamagolaj; étkezési pálmaolaj; mogyoróvaj; földimogyoró, feldolgozott; borsó,

tartósított; étkezési pektin; savanyúságok; virágpor élelmiszerként elkészítve; disznóhús; burgonyachips;

burgonyapehely; bundás burgonyaszeletek; baromfi, nem élő; tojáspor; garnéla rákok, nem élő;

húsleveskészítmények; leveskészítmények; fokhagyma, tartósított; feldolgozott halikra; feldolgozott ehető

magvak; feldolgozott napraforgómag; savanyú tej; mazsola; repceolaj, étkezési; tejoltó; ryazhenka (főtt tej);

lazac, nem élő; sózott hal; sózott hús; szardínia, nem élő; savanyú káposzta; virsli; virsli tésztában; tengeri

uborka, nem élő; étkezési algakivonatok; szezámolaj; kagylófélék, nem élő; koktélrákok, nem élő; selyemhernyó

gubó, emberi fogyasztásra; krémes tejszín; emberi fogyasztásra szánt csigatojások; levesek; szójatej; languszták,

nem élő; faggyú, étkezési; napraforgóolaj, étkezési; tahini; pirított tengeri alga; tofu paradicsomlé főzéshez;

paradicsompüré; pacal; szarvasgomba, tartósított; tonhal, nem élő; zöldséglevek főzéshez; zöldséges mousse-ok;

zöldségsaláták zöldségleves-készítmények; tejsavó; tejszínhab; tojásfehérje; joghurt; tojássárgája feldolgozott;

alga emberi fogyasztásra; feldolgozott cékla; feldolgozott citrusfélék; feldolgozott kókuszdió; feldolgozott

kóladiók; feldolgozott törökmogyoró; feldolgozott borókabogyók; feldolgozott paprika; étkezési kukoricaolaj;

feldolgozott csalán; feldolgozott narancs; feldolgozott gyökerek étkezési célra; jégkrémekhez való kötőanyagok,

nevezetesen tojássárgája és lecitin étkezési célokra; kávétejszín; elsősorban tenger gyümölcseit tartalmazó előre

csomagolt ételek; elsősorban vadhúst tartalmazó előre csomagolt ételek; húsalapú snack-ételek; snack keverékek

szárított gyümölcsökkel és feldolgozott diófélékkel; rágcsálnivalók, nevezetesen gyümölcsalapú rágcsálnivaló

ételek, húsalapú snack-ételek, dióalapú rágcsálnivaló ételek, burgonyaalapú rágcsálnivaló ételek, szójaalapú

snack-ételek, zöldségalapú snack-ételek; zsiradék édes tésztához; kencék, nevezetesen halkrém, gyümölcskrém,

tenger gyümölcseiből készült krém, törökmogyorókrém, citromkrém, földimogyorókrém, zöldségkrémek,

tejtermékalapú szendvicskrémek, húskrémek, kenhető sajtok, füstölt halas krém, fokhagymaalapú kenhető

készítmények, zselék [kenyérkrémek], szarvasgomba alapú kenhető krémek, ehető zsíralapú szendvicskrémek,

dzsemek, kompótok; margarin; tejsűrítményeket tartalmazó tejalapú italok; mandulatej italként; alkoholmentes

 földimogyorós tejes italok, nem tejpótlóként.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; liszt; cukormáz; cukor, méz, melasz; élesztő,

sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég; szegfűbors; mandulás édességek; marcipán massza;

ételek és italok ízesítésére használatos ánizsmag; ételekhez való aromás készítmények fűszerek formájában;

pótkávé; sütőpor; szódabikarbóna sütésre; babliszt; sörecet; keményítő alapú kötőanyagok fagylaltokhoz;

zsemlemorzsa; cukormáz süteményekre; süteménypor a süteményliszt formájában; kapribogyók;

karamellcukorkák; zellersó; rágógumi; cikória alapú kávéhelyettesítők; rágcsálnivalók, nevezetesen

kenyérkétszersültek, kukorica-chipsek, lisztalapú chipsek, gabona alapú chipsek, pitachipsek, perec-chipsek,

rizs-chipsek, tortilla-chipsek; csokoládé; csokoládés italporok; csokoládé alapú tejes italok; csokoládés

mousse-ok [habok]; chow-chow [savanyúság]; chutney; fahéj mint fűszer; szegfűszeg mint fűszer; kakaó;

kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kávé; kávé alapú italok; kávé tejjel; élelmiszerek és italok készítésére

használt kávés ízesítők; ízesítők, nevezetesen sós-fűszeres szószok; édességek karácsonyfák díszítéséhez;

konyhasó; kukorica, darált; kukorica, sült; kuszkusz; krékerek; borkő [monokálium-tartarát] étkezési célokra;

curry mint fűszer; sodó; salátaöntetek; ehető cukormáz; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és

az esszenciaolajokat; ízesítőként használatos erjesztők tésztához; élelmiszer-ízesítők az esszenciaolajok

kivételével; ízesítők italokhoz az esszenciaolajok kivételével; ízesítőszerek süteményekhez az esszenciaolajok

kivételével; fagyasztott joghurtok; coulis [pűrésített zöldség- vagy gyümölcsszósz]; gyümölcsös zselécukrok;

konzervált konyhakerti növények; gyömbér mint fűszer; glükóz étkezési célokra; glutén adalékok étkezési

célokra; élelmiszerként elkészített glutén étkezési célokra; nádcukor-szirup; sonkapác; méz; jégkrém; frissítő jég;

jég, természetes vagy mesterséges; jeges tea; gyógynövény- és teaforrázatok, nem gyógyászati; ketchup;

ételkelesztő hatóanyagok; lenmag emberi fogyasztásra; nem gyógyászati célú pasztillák; makaróni; malátakivonat

emberi fogyasztásra; ételekhez való maláta emberi fogyasztásra; ételekhez való malátacukor, maltóz; marinádok;
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majonéz; liszt, nevezetesen bab-, kukoricapehely-, kukorica- és mustárliszt; hússzaft; húsos piték; húspuhítók,

háztartási célokra; cukrászati menta; étkezési melasz; mustárliszt; természetes édesítőszerek; száraztészta-alapú

készételek; száraztészta; szerecsendió; pálmacukor; palacsinták; tésztaételek; tésztaöntetek; bors; mentolos

édességek; borsos ízesítőszerek; pesto-szósz; pizza; pattogatott kukorica; étkezési burgonyaliszt; fagylaltporok;

tejszínhab fixálására való keményítő alapú készítmények; pudingok; quiche; ravioli; fűszerszószok; rizs alapú

rágcsálnivalók; rizssütemény; méhpempő étkezési célokra; ételízesítőként használatos sáfrány; szágó; só

élelmiszerek tartósítására; kötőanyagok kolbászhoz; tengervíz főzéshez; ízesítők; fűszerszószként használt tengeri

moszat; sorbet-k; szójababpaszta; szójaliszt; szójaszósz; spagetti; tavaszi tekercsek; csillagánizs; étkezési

keményítő; cukor; sushi; tabulé; taco; tápióka; étkezési tápiókaliszt; tea; tea alapú italok; sűrítőszerek főzéshez;

paradicsomszósz; tortilla; étkezési kurkuma; pörköletlen kávé; vaníliás ízesítő élelmiszerekhez vagy italokhoz;

ételaromaként használatos vanillin; növényi készítmények pótkávéként való használatra; vermicelli [cérnametélt];

ecet; ostyák; búzaliszt; élesztő; ízesített és édesített zselatinok; maláta étkezési célokra; ételekhez és italokhoz

való ízesítőként használt komlótoboz-kivonatok; ételek és italok ízesítésére használt komlókivonatok; pörkölt és

őrölt szezámmagok; feldolgozott búza; vajkrémes cukormázak; vajkrémes süteménytöltelékek; kukoricaliszt;

feldolgozott gabonaszemek, nevezetesen rozs; tea-, kávé- és a kakaóitalok elkészítésére használt keverékek

koncentrátumok, szirupok vagy porok formájában; gabonakészítmények; gabonaszeletek; zabdara; pirítós tészták;

reggeli burrito; borsócsipsz; magvak, diófélék és szárított gyümölcsök keverékét tartalmazó rágcsálnivaló

szeletek [édességek]; rágcsálnivaló ételek, nevezetesen gabona alapú rágcsálnivalók, kukorica alapú

rágcsálnivalók, magalapú rágcsálnivalók; granola alapú rágcsálnivalók, rizsalapú rágcsálnivalók és búza alapú

rágcsálnivalók; kenhető krémek, nevezetesen csokoládé alapú szendvicskrémek, ketchupalapú szendvicskrémek,

majonézalapú szendvicskrémek és édes szendvicskrémek [méz]; fagyasztott élelmiszerek, nevezetesen fagyasztott

biscotti-tészta, fagyasztott brownie-tészta, fagyasztott aprósütemény-tészta, fagyasztott torták, fagyasztott

édességek, fagyasztott sodó, fagyasztott kelttészta, fagyasztott jegek, fagyasztott nyalókák, fagyasztott

sütemények, fagyasztott süteménytészta, fagyasztott tésztalapok, fagyasztott pizzák, fagyasztott kész rizs;

fagyasztott élelmiszerek, nevezetesen reggeli szendvicsek; aprósütemények; palacsintatészták készítésére szolgáló

keverékek; keverékek pékipari termékekhez; csokoládé pasztillák; perecek; hűtött és fagyasztott kelttészták;

 hűtött és fagyasztott tekercsek (kenyér-); zsemlék; szirup; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); kókuszliszt.

 31    Friss gyümölcsök és zöldségek; magok, nevezetesen mezőgazdasági vetőmagok, terménymagok, magvak,

virágmagok, feldolgozatlan ehető magvak, magok madaraknak, búza vetőmag, fűmagok; élő növények és

virágok; tápanyagok állatok számára; maláta sör főzéséhez és lepárlásához való feldolgozatlan gabonafélék

formájában; algák állati fogyasztásra; feldolgozatlan algák emberi fogyasztásra; algarobilla [állati táplálék]; friss

mandula; élő aloe vera növények; táplálékok és takarmányok állatoknak; nyers kipréselt cukornád; feldolgozatlan

árpa; friss babok; feldolgozatlan répák, friss cékla; friss bogyósok, friss gyümölcsök; italok házikedvencek

részére; madáreleségek; korpás pép állatok táplálására; friss gesztenye; friss cikória; vágott karácsonyfák; élő

karácsonyfák; friss citrusgyümölcs; nyers kakaóbab; kókuszdió héj; friss kókuszdió; friss kóladió; kopra [szárított

kókuszhús]; friss uborka; szépiacsont madaraknak; kutyakekszek; malátatörköly, sörtörköly; ehető rágcsálnivalók

állatok részére; élő halak; halliszt állati fogyasztásra; szárított virágok díszítésre; virágok; táplálékok és

takarmányok állatoknak; friss gyümölcsök; friss kerti gyógynövények; magvak állati fogyasztásra; friss szőlő;

széna; friss mogyoró; komlókonzervek, feldolgozatlan; komló; feldolgozatlan borókabogyók; friss póréhagyma;

friss citrom; friss lencse; friss fejes saláta; lenmag állati fogyasztásra; lenmagliszt állati fogyasztásra; élő

homárok; nyers szentjánoskenyérmag; kukoricapogácsa szarvasmarha-takarmányhoz; maláta sörfőzéshez és

szeszfőzéshez; törköly [gyümölcsök visszamaradt részei], nevezetesen préselt gyümölcs maradéka; friss cukkini;

halliszt, mogyoróliszt, lenmagliszt és lenmagból készült liszt állatoknak; friss gomba; élő kagylók; feldolgozatlan

csalán; feldolgozatlan diófélék; olajpogácsa állati fogyasztásra; friss olajbogyók; friss hagyma mint friss zöldség;

friss narancs; élő osztrigák; élő pálmafák; pálmafa-levelek; földimogyoróból készült takarmánypogácsa;

földimogyoró-liszt állatoknak; friss földimogyoró; friss borsó; élő paprikanövények; táplálék házi kedvenceknek;

természetes növények; szárított növények díszítésre; virágpor ipari használatú nyersanyag formájában; friss

burgonya; nyers fakérgek; lepárlókészülékben lévő, állati fogyasztásra szánt, lepárlás utáni maradék; friss
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rebarbara; rizsliszt állati abrakhoz; feldolgozatlan rizs; nyers étkezési gyökerek; feldolgozatlan rozs;

feldolgozatlan étkezési szezámmag; feldolgozatlan élő kagylók; selyemhernyópeték; élő selyemhernyók;

természetes gyep; friss paraj; cukornád; friss szarvasgomba; friss zöldségek; élő szőlőnövények; feldolgozatlan

búza; búzacsíra állati fogyasztásra; koszorúk élő virágokból; élesztő állati fogyasztásra, hal, élő; szardella, élő;

élő heringek; élő lazac; élő szardínia; datolya, nevezetesen friss datolya, feldolgozatlan datolya; elektrolitos

italkeverék háziállatok számára; alom házban tartott állatok részére; illatosított homok háziállatoknak való

 alomként; élvezeti cikkek házi kisállatoknak.

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok, nevezetesen üdítőitalok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz, nevezetesen koncentrátumok és

porok; szénsavas víz; aloe vera italok, alkoholmentes; alkoholmentes aperitifek; sörök; sörcefre; alkoholmentes

almabor; alkoholmentes koktélok; esszenciák italok előállításához; komlókivonatok sör előállításához;

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; gyömbéres üdítőital; szőlőmust; izotóniás italok; kvasz;

limonádék; lítiumos vizek; malátasör; malátacefre; ásványvíz [italok]; mustok; nevezetesen teával és kávéval

ízesített alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok italok készítéséhez; alkoholmentes

gyümölcsitalok; méz alapú alkoholmentes italok; árpavíz szirupként italok készítéséhez; pasztillák pezsgő

italokhoz; porok pezsgő italokhoz; termékek szénsavas vizek előállításához; alkoholmentes italok, nevezetesen

üdítőitalok és gyümölcsitalok gyártására szolgáló készítmények; készítmények likőrök előállításához, nem

esszenciális olajok formájában; termékek ásványvizek előállításához; alkoholmentes szárcsagyökér italok;

szódavíz; smoothie-k; szikvíz sorbet-k ital formájában; szirupok italokhoz; szirupok limonádékhoz; asztali vizek;

paradicsomlé-italok; zöldséglé-italok; vízalapú italok; tejsavó alapú italok; sörkészítéshez való

komlótoboz-kivonatok; árpakivonatok sör előállításához; alkoholmentes koktélkeverékek; ízesített dúsított víz;

gyümölcslé-koncentrátumok; nem gyümölcsös italok; sportitalok; energiaitalok; keverékek italok készítéséhez;

 palackozott levek; palackozott víz; alacsony kalóriatartalmú italok.

 33    Alkoholos italok sörök, bor, habzóbor és almaborok kivételével; alkoholos esszenciák; alkoholos kivonatok;

ánizslikőr; anisette-likőr; aperitifek; rizspálinka; alkoholos gyomorkeserű italok; brandy; elkészített alkoholos

koktélok; curacao; étvágygerjesztők likőrök és szeszes italok formájában; párolt szeszesitalok, nevezetesen likőr;

alkoholos gyümölcskivonatok; gin; mézsör; cseresznyepálinka; likőrök; nira; mentalikőr; körtebor; törkölybor;

előkevert alkoholos italok, nem söralapú; rizses alkohol; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky; borpárlat; a

 fent említett áruk egyike sem borokhoz.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai funkciók; az alábbiakkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: fertőtlenítő szappanok,

mosogatógépekhez való mosogatószerek, mosdószappanok, folyékony szappan, kézmosó szappanok, mosóporok,

mosodai mosószerek, mosodai öblítőszerek, háztartási tisztítási használatra való mosószerek, üvegtisztító

folyadékok, bútortisztító szerek, üvegtisztító folyadékok, vécétisztítók, kárpittisztítók, háztartási használatra való

tisztítópermetek, textíliákon használatos tisztítópermetek, púder csecsemőknek, babatörlő kendők, babaolaj,

babaápoló folyadék, babasamponok, babahaj-kondicionálók, babaápoló termékek; az alábbiakkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: pelenka okozta kiütésekre használt

krémek, mosási célokra való természetes keményítők, samponok, hajjavító szerek, samponok, fürdőolajok,

hajolajok, napfénysugárzást szűrő készítmények, napfénysugárzást szűrő készítmények, vízálló napvédő, barnító

gélek, napozás utáni krémek, napozás utáni folyadékok, napozáshoz való készítmények, napvédő folyadékok,

napvédő faktoros napvédő spray-k; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online

kiskereskedelmi szolgáltatások: levegőillatosító készítmények, háztartási fehérítő, háztartási használatra való illat,

tisztítókészítmények háztartási célokra, háztartási használatú tisztítószerek, háztartási cikkekhez használatos

folteltávolító készítmények; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi

szolgáltatások: fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő kézmosók, fertőtlenítő szerek háztartási használatra, gyógyhatású

porok csecsemők részére, babaolajok, tamponok, folyóiratok, egészségügyi kendők, csecsemőpelenkák, pelenkák,

eldobható pelenkák, papírpelenkák csecsemőknek, elsősegély készletek; az alábbiakkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: női higiéniai betétek, háztartási
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használatú tisztító-fertőtlenítő szerek, légfrissítők, légtisztító készítmények, levegőszagtalanító készülékek,

háztartási, kereskedelmi vagy ipari használatra szánt általános célú szagtalanító készítmények, evőeszközök,

csecsemők által használatos evőeszközök; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online

kiskereskedelmi szolgáltatások: eldobható asztalnemű műanyagból készült evőeszközök formájában, asztali

evőeszközök kések, villák és kanalak formájában, papírszalvéták, eldobható szalvéták, szeméttároló betétek, papír

kávészűrők, tányérok, papírtányérok, a porcelán étkészletek, az eldobható asztali tányérok; az alábbiakkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: nem elektromos kávéfőzők,

nem papír kávészűrők, nem elektromos kávéfőzők alkatrészeiként, papírpoharak és műanyag poharak, ajvar

(konzerv paprika), tojásfehérje étkezési célokra, albumintej, alginátok étkezési célokra, őrölt mandulák; az

alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: emberi

fogyasztásra szánt aloe vera, szardella, almapüré, bacon szalonna, tartósított bab, véres hurka, ehető csontolaj,

húsleves, húsleveskoncentrátumok, vaj, vajkrém kaviár, felvágott, sajt, nem élő kagyló, kókuszvaj; az alábbiakkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: kókuszvaj, aszalt

kókuszdió, kókuszzsír, kókuszolaj, kompótok, sűrített tej, kukoricaolaj, áfonyaszósz, nem élő rákok, tejszín

tejtermékek formájában, krokett, nem élő héjas állatok, túró, datolya, ehető madárfészkek, étkezési zsírok,

étolajok, tojások; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi

szolgáltatások: kenyérszeletekre való zsírtartalmú keverékek, étkezési zsírok előállításához való zsírtartalmú

anyagok, halfilé, halliszt emberi fogyasztásra, halhabok, nem élő hal, tartósított hal, konzerv hal, halból készült

ételek; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások:

fagyasztott gyümölcsök, gyümölcsalapú rágcsálnivaló ételek, gyümölcschips, gyümölcskocsonya, gyümölcshéj,

gyümölcs, tartósított, alkoholban tartósított gyümölcsök, gyümölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcs, párolt,

gyümölcs, tartósított, vadhús, nem élő, zselatin, csemegeuborka, gyömbérdzsem, sonka, heringek; az alábbiakkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: hummusz [csicseriborsó

pástétom], ételekbe való halenyv, ételekbe való dzsemek, zselék, kefir, kimchi, kumisz, ételekbe való disznózsír,

lecitin étkezési célokra, tartósított lencsék, lenmagolaj konyhai célokra, máj, májpástétom, nem élő homár,

alacsony zsírtartalmú burgonyachips, margarin, lekvár; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások

és online kiskereskedelmi szolgáltatások: hús, húskivonatok, húskocsonyák, tartósított hús, konzerv hús, tej,

tejitalok, elsősorban tejből álló erjesztett tejek étkezési célokra, tejtermékek, tejturmixok, tartósított gombák, nem

élő kagylók, alkoholmentes tojáslikőr; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online

kiskereskedelmi szolgáltatások: elkészített diófélék, ételekbe való olívaolaj, tartósított olajbogyók, tartósított

hagymák, nem élő osztriga, ételekbe pálmamagolaj, ételekbe való pálmaolaj, földimogyoróvaj, feldolgozott

földimogyoró, tartósított borsó, étkezési célokra való pektin, mustáros ecetbe rakott zöldség (piccalilli),

savanyúságok, élelmiszerként elkészített virágpor, disznóhús; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: burgonyachips, burgonyaszirom, sültburgonya, nem élő

baromfi, tojáspor, nem élő kis tengeri rákok, húsleves készítéséhez használt készítmények, leveskészítéshez

használt készítmények, tartósított fokhagyma, feldolgozott halikra, feldolgozott magvak; az alábbiakkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: feldolgozott

napraforgómag, prostokvasha [sűrű savanyított tej], mazsola, ételekbe való repceolaj, tejoltó, ryazhenka

[erjesztett sült tej], lazac, sózott hal, sózott húsok, szardínia, savanyú káposzta, kolbász, bundás virsli, nem élő

tengeri uborka, ételekbe való algakivonatok, szezámolaj, nem élő kagylók és nem élő garnélarákok; az

alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások:

selyemhernyógubók emberi fogyasztásra, krémes tejszín, csigatojások fogyasztásra, levesek, ételhez való

tartósított szójabab, szójatej, nem élő languszta, ételhez való faggyú, ételhez való napraforgóolaj, tahini, pirított

tengerisaláta, tofu; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi

szolgáltatások: főzéshez való paradicsomlé, paradicsompüré, pacal, tartósított szarvasgomba, tonhal, főzéshez

való zöldséglevek, zöldségsaláták, zöldségleves-készítmények, főzött zöldségfélék, szárított zöldségfélék,

tartósított zöldségfélék, konzervzöldségek, tejsavó; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és

online kiskereskedelmi szolgáltatások: tejszínhab, tojásfehérje, joghurt, tojássárgája, szegfűbors, mandulás
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cukrászkészítmények, mandulapép, ánizsmag, ételhez való aromás készítmények, pótkávé, sütőpor,

szódabikarbóna, árpaliszt, babliszt, propolisz, sörecet; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások

és online kiskereskedelmi szolgáltatások: kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez, kenyér, zsemlék,

kenyérmorzsa, zsemle, süteménymáz, süteménypor, torták, kandiscukor, kapribogyók, karamellák, zellersó,

gabonaszeletek, gabona alapú rágcsálnivalók, gabonakészítmények, gabonapelyhek, sajtburgerek, rágógumi,

cikória, chips-ek; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi

szolgáltatások: csokoládé, csokoládéalapú italok, csokoládéitalok tejjel, csokoládés mousse-ok, chow-chow,

chutney, fahéj mint fűszer, szegfűszeg mint fűszer, kakaó, kakaó alapú italok, kakaóitalok tejjel; az alábbiakkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: kávé, kávéalapú italok, tejes

kávéitalok, kávéízesítők, ízesítők, cukrászáruk, karácsonyfa díszítésére való cukrászáruk, édes kekszek,

konyhasó, kukoricapehely, kukoricaliszt, darált kukorica, pirított kukorica, kuszkusz; az alábbiakkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: krékerek, tisztított borkő étkezési

célokra, árpadara és zabdara, őrölt árpa, őrölt zab, curry mint fűszer, sodó, desszerthabok, süteménytészta,

salátaöntetek, ehető jég, ételekbe való kivonatok étereszenciák és esszenciaolajok kivételével, liszttartalmú ételek,

tésztákhoz való erjesztő anyagok; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online

kiskereskedelmi szolgáltatások: ízesítőszerek esszenciaolajok kivételével, italokhoz való aromák esszenciaolajok

kivételével, tortákhoz való ízesítőszerek esszenciaolajok kivételével, lisztes őrölt termékek, fondant-ok,

fagyasztott joghurtok, gyümölcs coulis-k, gyümölcszselék, tartósított kerti gyógynövények, gyömbér mint fűszer,

mézeskalács; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások:

glükóz étkezési célokra, gluténadalékok étkezési célokra, élelmiszerként elkészített glutén, nádcukor szirup, dara

emberi táplálkozásra, tejalapú zabkása, élelmezéshez, halva, sonkapác, magas proteintartalmú gabonaszeletek,

kukoricamálé, kukoricadara, méz; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online

kiskereskedelmi szolgáltatások: hántolt árpa, hántolt zab, jégkrém, frissítő jég, természetes vagy mesterséges jég,

jeges tea, ketchup, kovász, emberi fogyasztásra való lenmag, medvecukor, szopogatós cukorkák, makaróni,

macaronok; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások:

malátás kekszek, ételhez való malátakivonat, maláta emberi fogyasztásra, maltóz, marinádok, marcipán, majonéz,

lisztek, pecsenyelé, húspástétomok, húspuhítók, húspuhító háztartási célokra, cukrászati menta, ételhez való

melasz, müzlik, mustár, mustárliszt, természetes édesítőszerek; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: száraztészta-alapú előkészített ételek, száraztészták,

szerecsendió, zabalapú ételek, zabpehely, zabliszt, pálmacukor, palacsinták, tészta, tésztaöntetek, levelestészta,

süteménytészta, földimogyorós cukrászsütemények, bors, mentolos cukorkák, borsos fűszerek, pesto; az

alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: vajaskekszek,

aprósütemény, piték, pizzák, pattogatott kukorica, ételhez való burgonyaliszt, jégkrémpor, pralinék, habfixáló

készítmények tejszínhabhoz, pudingok, gyümölcsös sütemények/torták, ravioli, ízesítők, rizs, rizsalapú

rágcsálnivalók, rizstorták, méhpempő, kétszersültek, sáfrány, szágó; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: só élelmiszerek tartósítására, szendvicsek, szószok,

kötőanyagok kolbászhoz, tengervíz főzéshez, ízesítőszerek, hínár, búzadara, sörbetek, szójabab-pástétom,

szójaliszt, szójaszósz, spagetti, fűszerek, tavaszi tekercsek, csillagánizs, ételekhez való keményítő; az alábbiakkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: édesgyökér pálcák, cukor,

sushi, bonbonok, tabbouleh, tacok, tápióka, ételekhez való tápiókaliszt, gyümölcslepények, tea, teaalapú italok,

ételfőzésre szolgáló sűrítőanyagok, paradicsomszósz, tortillák; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: ételekhez való kurkuma, macesz, pörköletlen kávé,

vanília, vanillin, növényi készítmények pótkávéként való használatra, vermicelli, ecet, ostyák, búzaliszt, búzacsíra

emberi fogyasztásra, élesztő; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online

kiskereskedelmi szolgáltatások: alga emberi vagy állati fogyasztásra, algarobilla mint állati táplálék, mandula,

aloe vera növények, termékek állatok hizlalására, takarmány, illatosított homok háziállatoknak, nyers kipréselt

cukornád, árpa, friss babok, cukorrépa, bogyósok; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és

online kiskereskedelmi szolgáltatások: friss gyümölcsök, italok házikedvencek részére, madáreledelek, korpa
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(gabona), korpás pép, táplálék állatoknak, tenyészállat-állomány, virághagymák, cserjék, feldolgozatlan

gabonamagvak, friss gesztenye, cikóriagyökér, cikóriasaláta, karácsonyfák, déligyümölcsök; az alábbiakkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: kakaóbab, nyers, kókuszdió

héj, kókuszdió, kóladió, kopra, élő rákok, élő héjas állatok, friss uborka, madaraknak való szépiacsont, száraz

kutyaeledelek, malátatörköly, sörtörköly, állatoknak való ehető rágcsálnivalók, költéshez való megtermékenyített

tojások; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: élő

hal, állati fogyasztásra való halliszt, lenmagliszt, szárított virágok, dekorációs célokra, élő virágok, takarmány,

gyümölcs, friss, friss konyhai fűszernövények, magok, állati fogyasztásra való magvak, friss szőlő, baromfiknak

való dara, széna, mogyoró; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi

szolgáltatások: komlótoboz, komló, borókabogyó, friss póréhagyma, friss citrom, friss lencse, friss fejessaláta,

állati takarmányhoz való mész és állati fogyasztásra való lenmag, állati fogyasztásra való lenmagliszt, élő homár,

szentjánoskenyérmag, kukorica, kukorica takarmánypogácsa szarvasmarháknak, sörgyártásra és lepárlásra való

maláta; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások:

törköly, velő, haszonállatok hizlalására való darakeverék, állatoknak, állatkerti állatoknak való liszt, szaporításra

való gombacsíra, friss gomba, élő éti kagylók, csalán, diófélék, zab, olajpogácsák, friss olajbogyók, hagymák,

friss zöldségek, narancs, élő osztriga; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online

kiskereskedelmi szolgáltatások: pálmafák és pálmafa levelek, földimogyoróból készült takarmánypogácsa

állatoknak, földimogyoró-liszt állatoknak, friss földimogyoró, friss zöldborsó, paprika, kisállatoknak való

táplálék, fenyőtobozok, vetőmagvak, növények, dekorációs célokra való szárított növények, virágpor, friss

burgonya, élő baromfi; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi

szolgáltatások: gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek állati fogyasztásra, rebarbara, rizsliszt

takarmányként, feldolgozatlan rizs, ételhez való gumós növények, rózsabokrok, nyers parafa, rozs, élő tengeri

uborkák, magcsíra botanikai célokra, palánták, szezámmag; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: élő kagylófélék, friss spenót, élő languszta, cukornád,

friss szarvasgomba, friss zöldségfélék, szőlőtőkék, búza, búzacsíra állateledelként, élő virágokból álló koszorúk,

élesztő állati fogyasztásra, szénsavas italok, alkoholmentes aloe vera italok, alkoholmentes étvágygerjesztők; az

alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: alkoholmentes

sör, alkoholmentes sörcefre, alkoholmentes koktélok, italok, italok előállításához való esszenciák, sör

előállításához való árpakivonatok, gyümölcslevek, alkoholmentes gyümölcsnektárok, gyömbérsör, mustok, nem

erjesztett, izotóniás italok, kvasz, limonádék; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online

kiskereskedelmi szolgáltatások: lítiumos vizek, malátasör, malátacefre, mandulatej, ásványvíz, mustok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes gyümölcslé italok, mézalapú

alkoholmentes italok, árpavíz, pasztillák szénsavas italokhoz, földimogyorótej; az alábbiakkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: por pezsgőitalok készítéséhez, termékek

szénsavas vizek előállításához, italok készítéséhez való készítmények, készítmények likőrök készítéséhez,

termékek ásványvizek előállításához, alkoholmentes szárcsagyökérital; az alábbiakkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: szódavíz, smoothie-k, szikvizek,

sorbet-k italok formájában, szirupok italokhoz, szirupok limonádékhoz, asztali vizek, paradicsomlé,

zöldséglé-italok, vízalapú italok, tejsavó alapú italok, alkoholtartalmú italok sörök, borok, habzóborok és/vagy

almabor kivételével; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi

szolgáltatások: alkoholos esszenciák, alkoholos kivonatok, ánizslikőr, anisette-likőr, étvágygerjesztők, arak,

gyomorkeserűk, brandy, koktélok, curacao, emésztést könnyítő italok likőrök és szeszes italok formájában,

desztillált italok, alkoholos gyümölcskivonatok; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és

online kiskereskedelmi szolgáltatások: gin, mézsör, cseresznyepálinka, likőrök, nira, mentalikőr, körtebor,

törkölybor, nem söralapú előre kikevert alkoholos italok, rizspálinka, rum, szaké, szeszes italok, vodka, whisky;

az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások:

izzadásgátlók, tusoló- és fürdőzselék, tusoló- és fürdőhab, fürdéshez és zuhanyozáshoz való kozmetikai

készítmények, testolajok, testápoló folyadékok, hintőporok, testápoló krémek, testápolásra való kozmetikai

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 2. szám, 2020.01.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M104



készítmények, testradírok; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi

szolgáltatások: testpakolások, testpermetek, arcolajok, arctejek, arcpúderek, arckrémek, kozmetikai készítmények

az arc ápolásához, arcradír, arcmaszkok, lábszagtalanító spray-k, lábradírok, bőrápoláshoz való lábáztatók,

lábpakolások, lábsimító kövek, lábpúderek, kéztisztítók, kézkrémek, kézápoló folyadékok, kézpakolások

bőrápoláshoz; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi

szolgáltatások: körömlakkok, körömlakk lemosó, körömápolási cikkek, körömápoló készletek, körömápoló

készítmények, műköröm, ragasztók műkörmökhöz, krémek körömre, körömjavító termékek,

körömkozmetikumok; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi

szolgáltatások: fogfehérítő készítmények, fogfehérítő csíkok, fogkrémek, fogmosásra szolgáló készítmények,

szájöblítők, állatsamponok, borotválkozáshoz használandó készítmények, borotválkozás utáni arcszesz,

borotválkozó zselék, borotvaszappan, borotvakrémek, borotválkozás előtt használandó készítmények,

borotválkozás utáni készítmények, arcszesz; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online

kiskereskedelmi szolgáltatások: kozmetikai szerek, ajakrúzsok, rúzstokok, ajakkontúrceruza, ajakbalzsam,

szájfény, ajakkrémek, csecsemő bőrápoló készítmények, hajfrizura alakító készítmények, hajformázó lakkok,

hajformázó gél, hajformázó hab, gyógyanyag-tartalmú izzadásgátlók; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: zuhanyozáshoz és fürdéshez való gyógyhatású

készítmények, gyógyanyag-tartalmú testporok, testre való gyógyanyag-tartalmú folyadékok, arcra való

gyógyanyagtartalmú folyadékok, gyógyanyag-tartalmú archidratálók, gyógyanyag-tartalmú lábporok,

epidermofitózis elleni készítmények, kézfertőtlenítő készítmények, gyógyanyag-tartalmú szájöblítők; az

alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások:

körömfertőtlenítő készítmények, körömgomba-kezelő készítmények, gyógyanyag-tartalmú bedörzsölendő

szájápoló gélek, gyógyanyag-tartalmú fogkrémek, gyógyanyag-tartalmú fogselymek, gyógyanyag-tartalmú

szájvíz, gyógyanyag-tartalmú háziállatsamponok, háziállatoknak való vitaminok, háziállatoknak való diétás

kiegészítők; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások:

háziállat-alomtartó dobozokba való szagtalanító készítmények, gyógyanyag-tartalmú borotválkozó készítmények,

gyógyanyag-tartalmú borotválkozás előtti készítmények, gyógyanyag-tartalmú borotválkozás utáni készítmények,

gyógyanyag-tartalmú napvédő készítmények, gyógyanyag-tartalmú napozókészítmények, gyógyanyag-tartalmú

napfényvédő készítmények; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi

szolgáltatások: ruházat inkontinenciában szenvedőknek, inkontinencia esetén használt pelenkák, eldobható

pelenkák felnőttek számára, vitaminok, vitamin kiegészítők, vitamintabletták, vitamintartalmú gumicukrok,

vitamincseppek, vitaminkészítmények, multivitaminok, növényi kiegészítők, ásványi (élelmiszer) kiegészítők; az

alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: diétás és

táplálékkiegészítők, diétás kiegészítő italkeverékek, táplálékkiegészítő italkeverékek, étkezéspótló italkeverékek,

étkezéspótló szeletek, étkezést helyettesítő szeletek, protein étrend-kiegészítők, tejsavó-fehérje-kiegészítők,

fehérjekiegészítő turmixok; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi

szolgáltatások: ásványi anyagokkal, vitaminokkal vagy tápanyaggal dúsított ivóvíz gyógyászati célokra,

gyógyanyag-tartalmú samponok, gyógyanyag-tartalmú hajkondicionáló, gyógyanyag-tartalmú hajsampon,

gyógyanyag-tartalmú ajakbalzsam, gyógyanyag-tartalmú ajakkrém, eldobható átszoktató pelenkanadrágok

kisgyermekeknek, bébiételek; csecsemőtápszer; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és

online kiskereskedelmi szolgáltatások: gyógyanyag-tartalmú csecsemőarcbőr ápoló készítmények, hajnövesztő

készítmények, hajhullás kezelésére való gyógyanyagtartalmú készítmények, fájdalomcsillapítók, gyógyászati

pasztillák, körömvágó, körömreszelők, borotvák, borotvapengék, borotvatokok, borotválkozó készletek,

szempilla bodorítók; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi

szolgáltatások: papír, papírtörülközők, másolópapír, nyomtatópapír, papír jegyzetfüzetek, cserélhető lapos papír,

papíráruk, papírtörlők, papírzsebkendő, vécépapír, zsírpapír, csomagolópapír, asztalterítő papírból, műanyag és

papír asztali alátétek, kukazsákok; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online

kiskereskedelmi szolgáltatások: papír- és műanyag-táskák, műanyag és papír élelmiszer-csomagolás,

bevásárlótáskák, reklámtáskák, ételtároló zacskók, fű- és levélzsákok, ajándék zacskók, háztartási használatra
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való zacskók, cumisüvegek, cumisüveg cumik, eldobható cumisüvegborítók, cumisüvegek tartására való

palacktartók; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások:

összeilleszthető csecsemő cumisüvegkupakok és -tartók, eldobható csészék, csecsemőknél és kisgyermekeknél

használatos többcélú törlőkendők, fogkefék, fogkefe tartók/tokok, fogselyem, fogászati célokra, borotvaecsetek,

borotvatálak, fürdőszobai borotvatároló, alomtálcák, alomtálca-alátétek; az alábbiakkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: sminkecsetek, sminkkefetartók,

kávékrémpor, előcsomagolt vacsorák, húsalapú rágcsálnivaló ételek, rágcsálnivaló keverékek, snack-ek,

sütőzsírok, kencék, keverékek sűrítmények formájában; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: tea, kávé és kakaóitalok készítésére használt szirupok és

porok, gabonafélék, gabonaszeletek, zabliszt, pirítóstészták, reggeli burritók, margarin, tejsűrítményeket

tartalmazó tejalapú italok, borsóropogósok, rágcsálnivaló keverékek, rágcsálnivaló ételek, kencék; az alábbiakkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott élelmiszerek,

nevezetesen reggeli szendvicsek, sütemények, sütéshez való tészták készítésére való keverékek, sütött

termékekhez való keverékek, csokoládéchips-ek, perec, hűtött és fagyasztott tészta, hűtött és fagyasztott

tekercsek, zsemlék, szörpök; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi

szolgáltatások: elektrolitos italkeverék háziállatoknak, háziállatoknak való alom, illatosított homok háziállatoknak

való alomként, háziállat-ápoló szerek, alkoholmentes koktélkeverékeknek ízesített dúsított víz, gyümölcslé

koncentrátumok, nem gyümölcsös italok, sportitalok, energiaitalok, italok és palackozott levek készítéséhez való

keverékek, palackozott víz, palackozott italok, alacsony kalóriatartalmú italok, diétás italok; kiskereskedelmi bolt

és/vagy szupermarket vezetése; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások az ételek és italok, az élelmiszer-termékek, a

kozmetikumok, a tisztítófelszerelések, a szépségápolási felszerelések, a személyes testápoló termékek, a

csecsemőtermékek, a háziállat-termékek, a háziállat-eledelek, a papírtermékek és az eldobható termékek

területén; fogyasztói hűségprogram vásárlók számára; a fent említettekre vonatkozó információs és tanácsadási

 szolgáltatások; a fent említett szolgáltatások egyike sem borok, pezsgők és/vagy almabor tekintetében.

 ( 111 )  230.364

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 02071

 ( 220 )  2019.07.01.

 ( 732 )  Korda Filmpark Kft., Etyek (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása a filmpark programjainak szervezésével, lebonyolításával kapcsolatban;

filmparkkal, működésével és rendezvényeivel kapcsolatos marketing és reklám tevékenységek; filmparkról

 kiállítások szervezése.

 41    Kulturális és szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; filmstúdiók; élőfilm készítésének

bemutatása; filmszínházi vetítések; filmbemutatók; filmkészítésben részt vevő valamennyi személlyel való

találkozások, beszélgetések; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; showműsorok készítése; stúdiószolgáltatások; film és színpadi díszletek kölcsönzése; diákok és

gyerekek táboroztatása; zenei produkciók; filmkészítés iránt érdeklődő felnőttek, diákok és gyerekek

programjainak szervezése és lebonyolítása; filmpark megtekintése és betekintés a filmkészítések folyamatába

 mint kültéren és stúdiókban.
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 43    Vendéglátások; éttermi és kávéházi szolgáltatások; fogadások; körasztalos gálavacsorák szervezése és

 lebonyolítása; snack bárok üzemeltetése.

 ( 111 )  230.365

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 02220

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Ketchup.

 ( 111 )  230.366

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 02221

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   30    Majonéz.

 ( 111 )  230.367

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 02222

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Mustár.

 ( 111 )  230.374

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 00366

 ( 220 )  2019.02.06.

 ( 732 )  Nagy Lilla Ibolya, Budapest (HU)

 ( 541 )  BELLYROBIC

 ( 511 )   25    Női ruhák, pólók.

  41    Táncos rendezvények, táncoktatás, exoticus táncszolgáltatások, táncos bemutatók szervezése.

 ( 111 )  230.375

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 00520

 ( 220 )  2019.02.19.

 ( 732 )  Analóg-Szeged Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  CORTEX

 ( 511 )  7    Fűnyírók; indítókábelek motorokhoz; permetezőgépek.

8    Ágvágók; ásók; ásók, ásóeszközök; csákányok (kapák); csákányok, fejtőkalapácsok; fűrészek; fűrészkeretek;

fűrészlapok; gereblyék; gyomirtó eszközök (kéziszerszámok); kalapácsok; keretes fűrészek, ívfűrészek; kézzel

működtetett kertiszerszámok; kisméretű sarlók; kőműves kalapácsok; lapátok; metszőollók; metszőollók, kerti

ollók; nyelek kézi szerszámokhoz; rovarirtó permetezők (kézi szerszámok); reszelők; széles fejszék, szekercék,

bárdok (balta); széles fejszék, szekercék, bárdok (fejsze); ültető kanalak; vakolókanalak, ültetőkanalak, kőműves

 kanalak; vasvillák, mezőgazdasági villák.
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  12    Anyagmozgató kézikocsik.

  17    Műanyagszálak nem textilipari használatra.

 ( 111 )  230.376

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 01109

 ( 220 )  2019.04.02.

 ( 732 )  Lauer Éva, Kozármisleny (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása;

információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;

kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag frissítése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámterjesztés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; telemarketing szolgáltatások; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; vásárlási megrendelések

 ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 ( 111 )  230.377

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 00787

 ( 220 )  2019.03.12.

 ( 732 )  Bartucz Kálmán Péter, Kiskunhalas (HU)

 ( 541 )  Ocean

 ( 511 )  12    Babakocsik (1); babakocsik (2); fogaskerekek kerékpárokhoz; gumibelsők kerékpárokhoz;

kerékpárabroncs-karimák; kerékpár abroncsok, gumik; kerékpárcsengők; kerékpár hajtókarok; kerékpár

kerékagyak; kerékpárkerekek, biciklikerekek; kerékpár kitámasztók, stenderek; kerékpárkormányok; kerékpár

küllők; kerékpár nyergek; kerékpárok; kerékpáros táskák, biciklis táskák; kerékpárpedálok; kerékpárpumpák;

kerékpár sárvédők; kerékpár utánfutók; kerékpárvázak; kerékre rögzíthető küllődíszek; kosarak kerékpárokhoz;

 küllővédők kerékpárokhoz; lábbal hajtható rollerek; láncok kerékpárokhoz.

 ( 111 )  230.380

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 01126

 ( 220 )  2019.04.04.

 ( 732 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
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számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

 berendezések.

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

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

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  45    Lakásfelügyelet, házfelügyelet; fizikai biztonsági tanácsadás.

 ( 111 )  230.381

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 00780

 ( 220 )  2019.03.12.

 ( 732 )  Profood Flexum Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej; erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; joghurt; kefir (tejes ital); milk shake-ok

(tejturmixok); sajtok; sűrített tej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor;

tejpótlók; tejsavó; tejszínhab; tejszín (tejtermékek); tejtermékek; vaj; vajkrém; zsírok, étkezési; zsírtartalmú

 anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; célzott marketing; étékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok

igazgatása; honlapforgalom optimalizálása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások;

online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; rádiós reklámozás; szabadtéri

reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számlázás; termékminták, áruminták terjesztése;

 vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése.

  41    Gyakorlati képzés (szemléltetés); nyereményjátékok működtetése.

 ( 111 )  230.391

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 00251

 ( 220 )  2019.01.30.

 ( 732 )  MERKAPT Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

 berendezések.
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  35    Épületgépészettel kapcsolatos online-, kis- és nagykereskedelem.

 37    Építkezés; felszerelés, tisztítás, javítás és karbantartás; fűtő, légkondicionáló és szellőztető berendezések

 üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

 ( 111 )  230.392

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 00666

 ( 220 )  2019.03.04.

 ( 732 )  Lunchbox Produkciós Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; bélyegzőpárnák, festékpárnák; bónok, utalványok; borítékok [papíráruk];

cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék kartotéklapokhoz;

címkék papírból vagy kartonból; csipeszes felírótáblák; csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy

kartonból; csomagolópapír; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; dossziék

[papíráruk]; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; érvénytelenítő bélyegzők; fedelek, kötések, borítók

[papíráruk]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók;

fénymásolópapír, nyomtatópapír; folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; golyóstollak; grafikai reprodukciók;

gyűrűs irattartók, iratrendezők; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek

[irodai cikkek]; iratgyűjtők, dossziék; irodai kellékek; íróeszközök; írófelszerelések; írólap, írópapír; írószerek;

iskolaszerek; jegyek; kaparós matricák; karton; kártyák; katalógusok; kartoncsövek, papírlemez csövek; képek;

képeslapok, levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, brosúrák;

könyvek; könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; könyvtámaszok; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák;

műanyagfóliák csomagolásra; naptárak; noteszok; nyomatok; nyomtatott órarendek, menetrendek;

nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák; papír; papír alátétek; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek

tárolására; papír feliratok, zászlók; papírnehezékek; papírszalvéták; papírvágó kések; papírzacskók;

pecsétbélyegek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusok; sablonok, stencilek;

söröskorsó alátétek; szórólapok; töltőtoll; tűzőgépek; újságok; útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák;

 zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlófüzér papírból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

 (kivéve az építéshez használt üveget).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üveg-, porcelán- és

 fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  230.393

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 01594

 ( 220 )  2019.05.17.

 ( 732 )  Vajda-Papír Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari vagy háztartási

ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák

 és tasakok; nyomdabetűk, klisék.

 ( 111 )  230.394
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 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 02132

 ( 220 )  2018.11.06.

 ( 732 )  Amazon Europe Core S.á r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 541 )  ALKOVE

 ( 511 )   11    Elektromos világítótestek; lámpaernyők.

 20    Bútorok: párnák, díszpárnák; ajtófogantyúk; gombkilincsek, nem fémből; matracok; tükrök (ezüstözött

üveg); irodabútorok; párnák, fejpárnák; függönyrudak; válaszfalak, spanyolfalak; árnyékolók; tálcák; árnyékolók.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az

 építéshez használt üveget); üvegáru, porcelán és agyagáru.

 24    Textilek és textilhelyettesítők; asztalneműk; gumis lepedők; lepedők; ágytakarók, paplanok; ágyneműk;

ágytakaró (ágynemű); asztalneműk; textil falidíszek; párnahuzatok, vánkoshuzatok (1); párnahuzatok,

 vánkoshuzatok (2); fedőtakarók, plédek; bútorhuzat.

 35    Bútorokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; bútorszaküzletekkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.395

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 02190

 ( 220 )  2019.07.09.

 ( 732 )  Match-Point Tennis Club Szolg. Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  230.396

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 02202

 ( 220 )  2019.07.15.

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.397

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 02347

 ( 220 )  2019.07.30.

 ( 732 )  Kapu a Promenádhoz Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 )  AKVINKO

 ( 511 )   39    Szállítás, étel-ital kiszállítás, házhozszállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 43    Vendéglátás (élelmezés): éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, önkiszolgáló éttermek, snack bárok,

bárszolgáltatások, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, pékségek; magánszakács, személyi séf; ételek és italok

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; gyermekmegőrzési szolgáltatások; terembérlés

 találkozókhoz; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  230.398

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 02350

 ( 220 )  2019.07.29.

 ( 732 )  Magyar Látszerész Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék (optika); napszemüvegek; optikai cikkek;

optikai lencsék; optikai szálak (üvegszálak) (2); optikai üveg; szemüvegek (1); szemüvegek (2);

 szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok.

 35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;

 sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); termékminták, áruminták terjesztése.

 ( 111 )  230.399

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 02499

 ( 220 )  2019.08.12.

 ( 732 )  Fumakilla Limited, Tokyo (JP)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VAPE DERM HERBAL

 ( 511 ) 5    Rovarirtó szerek; kártevők elpusztítására szolgáló készítmények; szúnyogriasztó füstölők; szúnyogriasztók;

 szúnyogriasztók a bőrre történő alkalmazásra.

A rovat 163 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 2. szám, 2020.01.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek
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