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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

Az iparjogvédelmi dokumentumokat 
kibocsátó egyes országokat és egyes 
nemzetközi szervezeteket azonosító 
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint) 
 
AD Andorra 
AE Egyesült Arab Emirátusok 
AF Afganisztán 
AG Antigua és Barbuda 
AI Anguilla 
AL Albánia 
AM Örményország 
AO Angola 
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi 

Szervezete (ARIPO) 
AR Argentína 
AT Ausztria 
AU Ausztrália 
AW Aruba 
AZ Azerbajdzsán 
BA Bosznia-Hercegovina 
BB Barbados 
BD Banglades 
BE Belgium 
BF Burkina Faso 
BG Bulgária 
BH Bahrein 
BI Burundi 
BJ Benin 
BM Bermuda 
BN Brunei 
BO Bolívia 
BQ Bonaire, Sint Eustasius és Saba 
BR Brazília 
BS Bahama-szigetek 
BT Bhután 
BV Bouvet-sziget 
BW Botswana 
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi 

Hivatal (BOIP) 
BY Belorusszia 
BZ Belize 
CA Kanada 
CD Kongói Demokratikus Köztársaság 
CF Közép-afrikai Köztársaság 
CG Kongó 
CH Svájc 
CI Elefántcsontpart 
CK Cook-szigetek 
CL Chile 
CM Kamerun 
CN Kína 
CO Kolumbia 
CR Costa Rica 

CU Kuba 
CV Zöld-foki Köztársaság 
CW Curaçao 
CY Ciprus 
CZ Cseh Köztársaság 
DE Németország 
DJ Dzsibuti 
DK Dánia 
DM Dominikai Közösség 
DO Dominikai Köztársaság 
DZ Algéria 
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet 

(EAPO) 
EC Ecuador 
EE Észtország 
EG Egyiptom 
EH Nyugat-Szahara 
EM Európai Unió Szellemi Tulajdoni 

Hivatala (EUSZTH)  
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) 
ER Eritrea 
ES Spanyolország 
ET Etiópia 
FI Finnország 
FJ Fidzsi-szigetek 
FK Falkland-szigetek (Malvin-szigetek) 
FO Faröer-szigetek 
FR Franciaország 
GA Gabon 
GB Nagy-Britannia 
GC Az Öböl menti Arab Államok  

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

GD Grenada 
GE Grúzia 
GG Guernsey 
GH Ghána 
GI Gibraltár 
GL Grönland 
GM Gambia 
GN Guinea 
GQ Egyenlítői-Guinea 
GR Görögország 
GS Dél-Georgia és a 

Dél-Sandwich-szigetek 
GT Guatemala 
GW Bissau-Guinea 
GY Guyana 
HK Hongkongi Különleges Igazgatású 

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

ID Indonézia 
IE Írország 
IL Izrael 
IM Man-sziget 
IN India 
IQ Irak 
IR Iráni Iszlám Köztársaság 
IS Izland 
IT Olaszország 
JE Jersey 
JM Jamaica 
JO Jordánia 
JP Japán 
KE Kenya 
KG Kirgizisztán 
KH Kambodzsa 
KI Kiribati 
KM Comore-szigetek 
KN Saint Christopher és Nevis 
KP Koreai Népi Demokratikus  

Köztársaság 
KR Koreai Köztársaság 
KW Kuvait 
KY Kajmán-szigetek 
KZ Kazahsztán 
LA Laoszi Népi Demokratikus 

Köztársaság 
LB Libanon 
LC Saint Lucia 
LI Liechtenstein 
LK Srí Lanka 
LR Libéria 
LS Lesotho 
LT Litvánia 
LU Luxemburg 
LV Lettország 
LY Líbia 
MA Marokkó 
MC Monaco 
MD Moldovai Köztársaság 
ME Montenegró 
MG Madagaszkár 
MK Macedón Köztársaság 
ML Mali 
MM Mianmar 
MN Mongólia 
MO Makao 
MP Észak-Marina-szigetek 
MR Mauritánia 
MS Montserrat 
MT Málta 
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MU Mauritius 
MV Maldív-szigetek 
MW Malawi 
MX Mexikó 
MY Malajzia 
MZ Mozambik 
NA Namíbia 
NE Niger 
NG Nigéria 
NI Nicaragua 
NL Hollandia 
NO Norvégia 
NP Nepál 
NR Nauru 
NZ Új-Zéland 
OA Szellemi Tulajdon Afrikai 

Szervezete (OAPI) 
OM Omán 
PA Panama 
PE Peru 
PG Pápua Új-Guinea 
PH Fülöp-szigetek 
PK Pakisztán 
PL Lengyelország 
PT Portugália 
PW Palau 
PY Paraguay 
QA Katar 
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal 

(CPVO) 
RO Románia 
RS Szerbia 
RU Oroszországi Föderáció 
RW Ruanda 
SA Szaúd-Arábia 
SB Salamon-szigetek 
SC Seychelle-szigetek 
SD Szudán 
SE Svédország 
SG Szingapúr 
SH Szent Ilona 
SI Szlovénia 
SK Szlovákia 
SL Sierra Leone 
SM San Marino 
SN Szenegál 
SO Szomália 
SR Suriname 
SS Dél-Szudán 
ST Săo Tomé és Principe 
SV Salvador 
SX Sint Maarten (holland rész) 
SY Szíriai Arab Köztársaság 
SZ Szváziföld 
TC Turks- és Caicos-szigetek 
TD Csád 
TG Togo 
TH Thaiföld 
TJ Tádzsikisztán 
TL Kelet-Timor 
TM Türkmenisztán 
TN Tunézia 
TO Tonga 
TR Törökország 

TT Trinidad és Tobago 
TV Tuvalu 
TW Tajvan (Kínai Köztársaság) 
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság 
UA Ukrajna 
UG Uganda 
US Amerikai Egyesült Államok 
UY Uruguay 
UZ Üzbegisztán 
VA Szentszék 
VC Saint Vincent és Grenadine 
VE Venezuela 
VG Brit Virgin-szigetek 
VN Vietnam 
VU Vanuatu 
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete 

(WIPO) Nemzetközi Irodája 
WS Szamoa 
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI) 
XU Új Növényfajták Oltalmára létesült 

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

(VSZI) 
YE Jemen 
ZA Dél-afrikai Köztársaság 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 
 
Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta 
adatok azonosítói (INID-kódok a 
WIPO 9. szabványa szerint) 
 
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok 

(11) a dokumentum száma: szaba-
dalmi és növényfajta-oltalmi 
rovatokban közzétételi szám 
vagy lajstromszám; használati 
minta és formatervezési minta 
rovatokban lajstromszám; a 
megadott szabadalmak, a 
megadott növényfajta- oltal-
mak, a megadott használati 
minta oltalmak és a megadott 
formatervezési mintaoltalmak 
rovatokban a lajstromszámhoz 
kapcsolt dátum a megadó ha-
tározat kelte 

(13) a publikáció fajtája a WIPO 
16. szabványa szerint 

(20) Bejelentési adatok 
(21) a bejelentés ügyszáma 
(22) a bejelentés napja 
(23) a kiállítási elsőbbség vagy 

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve 
UPOV Egyezmény szerinti elsőbb-
ség adatai 

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osz-
tályozás (szabadalmi, illetve 
használati minta rovatokban);  
Locarnói Megállapodás sze-
rinti osztályozás  (formater-
vezési minta rovatokban) 
UPOV-kód (növényfaj-
ta-oltalmi rovatokban) 

(53) növényfajta fajtaneve 
(54) a találmány, illetve a szabad-

alom címe, a növényfajta faj-
neve, latin neve, a használati 
minta címe, a formatervezési 
minta megnevezése 

(55) a növényfajta fényképe, illetve 
a formatervezési minta fény-
képe vagy rajza 

(57) szabadalmi rovatokban a ki-
vonat, használati minta rova-
tokban a főigénypont (a jel-
lemző ábrával) 

(60) Összefüggő bejelentések, szaba-
dalmak, kiegészítő oltalmi tanúsít-
ványok, növényfajta-oltalmak, 
használati minták adatai 
(62) megosztás esetén a korábbi 

szabadalmi, növényfajta- ol-
talmi, illetve használati minta 
bejelentés ügyszáma 

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

(66) belső elsőbbség napja 
(67) származtatást megalapozó irat 

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

száma 
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő 

adatai 
(71) bejelentő 
(72) feltaláló, szerző, nemesítő 
(73) szabadalmas, jogosult 
(74) képviselő 

(80) A Budapesti Szerződés és a Szaba-
dalmi Együttműködési Szerződés 
szerinti adatok 
(83) a mikroorganizmus törzs (bi-

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény 
szerinti adatok, valamint a kiegé-
szítő oltalmi tanúsítványra vonat-
kozó adatok 
(92) a termék első magyarországi 

forgalomba hozatali engedé-
lyének száma és kelte, vala-
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mint az engedélyezett termék 
neve 

(93) a termék első közösségi for-
galomba hozatali engedélyé-
nek száma és kelte 

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

(95) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány címe (a termék megne-
vezése) és a termék típusa 

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

(97) az európai (EP) bejelentés 
közzétételi adatai; 
az európai szabadalom meg-
adásának az Európai Szaba-
dalmi Közlönyben történt 
meghirdetési adatai 

(98) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány időtartamának meghos--
szabbítása iránti kérelem 
napja 

 
A publikáció fajtája (a WIPO 16. 
szabványa szerint) 
 
A 1996. január 1-je előtti bejelentési 

nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele, illetve köz-
zététel nélkül megadott szabadal-
mak meghirdetése 

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele és tájékozta-
tás az elvégzett újdonságkutatásról 

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések, növényfajta-oltalmak 
közzététele 

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 
1-je utáni bejelentési nappal ren-
delkező szabadalmi bejelentésekben 
a közzétételt követően elvégzett 
újdonságkutatásokról 

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti felszólalási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti korlátozási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

U8 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírások bibliográfiai adata-
iban 

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

 
Védjegy és földrajzi árujelző adatok 
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60. 
szabványa szerint) 
 
(100) Lajstromozási és megújítási adatok 

(111) lajstromszám 
(141) a lajstromozási eljárás és az 

oltalom megszűnésének napja 
(151) a lajstromozás napja 
(156) a megújítás napja 
(180) a lejárat napja 

(200) Bejelentési adatok 
(210) a bejelentés ügyszáma 
(220) a bejelentés napja 
(230) a kiállítási elsőbbség adatai 
(250) a bejelentés benyújtásának 

helye 
(300) Uniós elsőbbség adatai 
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő 

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

(511) az árujegyzék vagy a termék-
jegyzék a Nizzai Megállapo-
dás szerint, adatközlésnél csak 
az osztályok száma szerepel 

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

(546) a megjelölés ábrával, illetve a 
közönségestől eltérő írás-
móddal 

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(554) térbeli megjelölés 

(555) hologrammegjelölés 
(556) hangmegjelölés 
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos 

lapjában történő közzététel 
napja 

(591) szín- vagy színes megjelölés 
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek 

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

(700) A jogosult, a képviselő és az enge-
délyes adatai 
(731) bejelentő 
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi 

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 
A rovatok rendezési elvei 

 
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi 
bejelentések, illetve a megadott szaba-
dalmak és használati mintaoltalmak ada-
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési 
mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-
adott formatervezési mintaoltalmak adatai 
a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-
lyonként csoportosítva, az első helyen 
szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések 
ügyszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett 
négyjegyű kódok az adott rovatok tar-
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa 
szerint. 
 
A szabadalmi bejelentések közzététele 
című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti 
bejelentési nappal rendelkező teljes 
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-
mentumszám halasztott vizsgálatú sza-
badalmi bejelentésre utal. 
 
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti 
bejelentések az ügyszám, a megadott 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-
romszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-
tések a bejelentők nevének betűrendjében, 
a lajstromozások lajstromszám szerinti 
sorrendben jelennek meg. 

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 18 01157

 ( 220 ) 2018.04.13.

 ( 731 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; építkezéshez használt porcelánok, fajanszok; burkolatok építési célokra; oszlopok,

 díszlécek, párkányok; nem fémből készült emlékművek.

 21    Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák és egyéb díszítő

 elemek (nem építési célra).

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01158

 ( 220 ) 2018.04.13.

 ( 731 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; építkezéshez használt porcelánok, fajanszok; burkolatok építési célokra; oszlopok,

 díszlécek, párkányok; nem fémből készült emlékművek.

 21    Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák és egyéb díszítő

 elemek (nem építési célra).

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01161

 ( 220 ) 2018.04.13.

 ( 731 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; építkezéshez használt porcelánok, fajanszok; burkolatok építési célokra; díszlécek,

 párkányok; nem fémből készült emlékművek.

 21    Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák és egyéb díszítő

 elemek (nem építési célra).

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01478

 ( 220 ) 2018.05.14.

 ( 731 )  Húsház Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Balatonlelle (HU)

 ( 740 )  Dr. Járai Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Food House

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02027

 ( 220 ) 2018.07.04.

 ( 731 )  Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ), Budapest (HU)

 ( 541 ) ÖNÁLLÓ ÉLETVITELI CENTRUM

 ( 511 )  41    Szakmai képzés szervezése fogyatékosággal élők és fogyatékosággal élőkkel foglalkozó szakemberek

számára; a fogyatékosággal élő személyek felkészítése a részükre önálló életvitelt biztosító alkalmazás és

eszközök használatára, illetve mentorálása, ezek használatához kapcsolódóan, az önálló életvitelt segítő

 szakemberek felkészítése; sport- és kulturális tevékenység szervezése fogyatékosággal élők számára.

 45    Fogyatékosággal élők igényeinek nyújtott szolgáltatások a saját és független élet feltételeinek

 megteremtéséhez és érdekvédelemmel kapcsolatosan.

 ( 210 ) M 19 01018

 ( 220 ) 2019.03.26.

 ( 731 )  Union des Associations Européennes De Football (UEFA), Nyon (CH)

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

 ( 541 ) BUDAPEST 2020

 ( 511 )  16    Színező és rajzoló füzetek; foglalkoztató füzetek; magazinok; újságok; könyvek és újságok, beleértve a

sportolókkal és sportolónőkkel vagy sporteseményekkel kapcsolatosakat; könyvjelzők; nyomtatott tananyagok;

eredménylapok; rendezvények programjai; albumok eseményekhez; fényképalbumok; aláírókönyvek, nyomtatott

órarendek/menetrendek, brosúrák; játékosok fényképei gyűjtőknek; lökhárító matricák, matricák, albumok,

matrica albumok; poszterek; fényképek; papír asztalterítők; papírszalvéták; papírzacskók; meghívók;

üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; ajándékcsomagoló papír; papírból készült poháralátétek és tányéralátétek;

szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; ételcsomagoló papír; élelmiszer-tartósító zacskók; papír kávéfilterek;

papírcímkék; papír kéztörlők; egészségügyi papír; sminkeltávolító kendők; zsebkendődobozok papírból és

kartonból; papírzsebkendők, papírtörlők; papíráru, valamint oktatási és tanítási anyagok (kivéve készülékek);

írógéppapír; fénymásolópapír, nyomtatópapír; borítékok; jegyzettömbök, írótömbök; irattartók; papírzsebkendő;

iskolai füzetek, irkák; papírlapok jegyzeteléshez; írólap, írópapír; különállópapírlap; dossziék, iratgyűjtők;

könyvek borításához használt papír; világító papír; öntapadós jegyzetlapok; papírnehezékek; krepp-papír;

szövetpapírok; papírkitűzők és jelvények; zászlók papírból; papírzászlók; íróeszközök; töltőtoll; ceruzák;
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golyóstollak; golyóstoll- és ceruzakészletek; rostironok és filctollak; rosttollak és filctollak; jelölők; tinta,

tintapárnák, gumibélyegzők; írógépek, elektromos és nem elektromos; litográfiák, litografált (műtárgyak);

festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festékdobozok, festékek és színes ceruzák; kréta; ceruza díszek

[papíripari cikkek]; klisék, nyomódúcok; címregiszterek; időtervezők; személyiszervezők, határidőnaplók

papírból; autóstérképek; jegyek, belépőjegyek, lottószelvények; csekkek; képregények; naptárak; képeslapok,

levelezőlapok; reklámtáblák, bannerek; kaparós matricák; öntapadós címkék; irodai kellékek (kivéve bútorok);

javítófolyadék, átfestő folyadék; radírgumik; ceruzahegyezők; állványok és tartók irodaszerekhez; gémkapocs;

rajzszegek; vonalzók; ragasztószalagok papírárukhoz, ragasztószalag-adagolók; irodai kapcsok, iratkapcsok;

sablonok, stencilek; iratmappák; irodai kapcsok; feljegyzési blokktartók; könyvtámaszok; tartók könyvekhez;

pecsétbélyegek; postai bélyegek gyűjtési célokra; emlékbélyeg ívek; hitelkártyák, telefonkártyák, készpénz

kártyák, bankkártyák, utazáshoz és showműsorokhoz való kártyák, csekkfedezeti kártyák és betéti kártyák,

nem-mágneses, valamint papír vagy karton kártyák formájában; poggyászcímkék papírból; útlevéltartók; utazási

csekkek; csekk-könyv borítók; fém bankjegykapcsok, valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA

 EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.

 25    Ruházati cikkek; cipők és lábbelik; kalapáruk; ingek; kötött szövetek (ruházat); pulóverek; ujjatlan mezek,

sportingek; pólók; mellények; trikók; trikók, atléták; szoknyák; alsóruházat; fürdőruhák, úszódresszek;

fürdőköpenyek; rövidnadrágok, shortok; hosszúnadrágok; pulóverek; főkötők, megkötős sapkák; sapkák;

kalapáruk; selyemövek, vállszalagok; sálak; állkendők; sildes sapkák; tornaruhák; melegítő felsők; dzsekik,

sportdzsekik (miseruhák); blézerek; vízálló ruházat; kabátok, dzsekik; egyenruhák; nyakkendők; bandana kendők;

kézelők; fejszalagok; kesztyűk; kötények; partedlik, előkék, nem papírból; pizsamák; játszóruhák csecsemőknek

és gyermekeknek; harisnyák és zoknik; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; derékszíjak, övék;

harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; szandálok, lábujjközös szandálok; sportcipők, szabadidőcipők,

túracipők, kosárlabdacipők, cross-training cipők, kerékpároscipők, beltéri sportcipők, futó- és terepfutócipők,

flip-flopok, futballcipők (beltéri és kültéri), futballcipők, vászoncipők, teniszcipők, városi sportcipők,

vitorláscipők, aerobikcipők; sportruházat, polárfelsők, futóruhák, kötött sportruhák, sportnadrágok, pólóingek,

tréningfelsők, tréningalsók, futball-stílusú pólók, rögbi-stílusú pólók, zoknik, fürdőruhák, úszódresszek,

harisnyák, lábmelegítők, tornaruhák, funkcionális aláöltözet, trikók, melltartók, torna- és balettruhák, síoverallok,

téli dzsekik, hónadrágok, valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA EURO 2020 futball

 bajnoksággal kapcsolatos.

 28    Játékok és játékszerek; érmebedobással működő videojátékok játéktermi használatra (játéktermi

játékgépek); sportlabdák; játéklabdák, játszólabdák; táblajátékok; csocsóasztalok; babák és plüssjátékok;

járművek (játékok); kirakós játékok [puzzle]; léggömbök; felfújható játékok; játékkorongok (pogok);

játékkártyák; konfetti; torna- és sporttermékek; futballfelszerelések, nevezetesen futball-labdák, kesztyűk, térd-,

könyök-, váll-, és sípcsontvédők; futballkapuk; sporttáskák és tartók (a tárgyakhoz kialakítva) sportcikkek

hordozására; partykalapok (játékok); nem kizárólag televíziókészülékkel használható elektronikus játékok; kezek

gumiból vagy habból (játéktárgyak); szórakoztató robotok; tornaeszközök; játék sárkányok; görkorcsolyák;

rollerek; gördeszkák; kaparóskártyák; televíziókészülékkel használható kis elektronikus játékok; videojátékok;

játékpadok; kézzel vagy beszéddel aktivált játékvezérlők, kormánykerekek videojátékokhoz és táncoló szőnyegek

videojátékokhoz; elektronikus játékok folyadékkristályos kijelzővel; játékkonzolok; játékok kisállatoknak,

 valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.

 38    Távközlési szolgáltatások; mobiltelefonos kommunikáció; kommunikáció telexen keresztül; kommunikáció

telekommunikációs hálózatokhoz, adatbázisokhoz és az internethez kapcsolódó elektronikus számítógépes

terminálokon keresztül, vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; távirati

kommunikáció; telefonos kommunikáció; kommunikáció faxátvitellel; rádiós elektromos hívásszolgáltatások;

telefonos vagy videokonferencia-szolgáltatások; televízióműsorok sugárzása; kábeltévés közvetítés; rádiós

műsorszórás; a sporttal és sporteseményekkel kapcsolatos rádió- és televízióműsorok közvetítése; hír- és

hírinformációs ügynökségek szolgáltatásai; üzenetek küldése; telefonok, faxkészülékek és távközlési

berendezések kölcsönzése; kereskedelmi internetes oldalak átvitele online módon, vagy vezeték nélküli
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elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; rádió- és televízióműsorok átviteli és sugárzási szolgáltatásai

az interneten vagy bármilyen vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus

üzenetátvitel; filmfelvételek, hang- és videofelvételek egyidejű sugárzása; hozzáférés lehetővé tétele telematikai

szerverekhez és valós idejű társalgási fórumokhoz; számítógéppel támogatott üzenet- és képtovábbítás; távközlés

száloptikai hálózatokon keresztül; globális számítógépes hálózathoz vagy interaktív kommunikációs

technológiákhoz való hozzáférés biztosítása magán- és kereskedelmi beszerzési és rendelési szolgáltatások

eléréséhez; információk (köztük weboldalak), számítógépes programok és más adatok távközlése; információk

(beleértve a telematikai oldalakat) továbbítása távközlési eszközök segítségével, valamint számítógépes

programok és egyéb adatok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; az internethez vagy bármilyen vezeték

nélküli elektronikus kommunikációs hálózathoz való hozzáférés biztosítása (távközlési szolgáltatások); távközlési

kapcsolat biztosítása számítógépes világhálózathoz (internethez) vagy adatbázisokhoz; hozzáférés lehetővé tétele

digitális zenét kínáló internetes webhelyekhez számítógépes világhálózaton vagy vezeték nélküli elektronikus

kommunikációs eszközökön keresztül; hozzáférés bérbeadása adott időtartamra MP3-as internetes weblapokhoz

számítógépes világhálózat vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszköz útján; hozzáférés bérbeadása

adott időtartamra adatbázis-szerverközponthoz (telekommunikációs szolgáltatások); hozzáférési lehetőség

bérbeadása bizonyos időtartamra számítógépes adatbázishoz (telekommunikációs szolgáltatások); digitális zene

átvitele telekommunikáció révén; elektronikus kiadványok on-line átvitele; digitális zene átvitele az interneten

vagy bármilyen vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül; digitális zene átvitele MP3-as

internetes oldalakon keresztül; filmfelvételek, valamint hang- és videofelvételek egyidejű terjesztése és/vagy

sugárzása; Interaktív oktatási és szórakoztató termékek, interaktív CD-k, CD-ROMok, számítógépes programok

és számítógépes játékok egyidejű terjesztése és/vagy sugárzása; hozzáférési idő biztosítása elektronikus "fekete

táblák" (információs és hirdetőtáblák), vitafórumok (csevegőszobák) és blogok eléréséhez valós időben, globális

számítógépes hálózaton keresztül (kommunikációs szolgáltatások); telekommunikációs szolgáltatások

vásárlókkal történő interaktív kommunikáció révén megvalósuló kiskereskedelem érdekében; multimédiás

telekommunikáció; videotext és teletext átviteli szolgáltatások; információk továbbítása kommunikációs

műholdon, mikrohullámú, digitális vagy analóg elektronikus eszközök segítségével; digitális információk

továbbítása kábelen, vezetéken vagy optikai szálon; információk továbbítása mobiltelefonok, telefonok, fax és

telexsegítségével; információ, üzenetek, képek és adatok fogadásával és forgalmával kapcsolatos távközlési

szolgáltatások; internetes vitafórumokhoz való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása internetes

platformokhoz (mobil internethez is), a felhasználók által meghatározott vagy megadott információkat, személyes

profilokat tartalmazó személyre szabott weboldalak formájában; hozzáférés lehetővé tétele keresőgépekhez

adatok és információk megszerzéséhez globális hálózatokon, valamennyi az előzőekben felsorolt szolgáltatás

 kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.

 41    Nevelés; szakmai képzés, betanítás; szórakoztatás; sorsjátékok és versenyek működtetése; sporttal

kapcsolatos fogadási és játékszolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások (sport, szórakoztatás); vendéglátási

szolgáltatások, ügyfélfogadási szolgáltatások (szórakoztatási szolgáltatások), többek között belépőjegyek

biztosítása sport- vagy szórakoztató rendezvényekre; jegyek kiadása sport-, szórakoztató, kulturális és oktatási

rendezvényekre globális számítógépes hálózaton (az internetet) keresztül; sportjegy-ügynökségi szolgáltatások;

online tájékoztatás számítógépes adatbázisról vagy az internetről a sportok vagy sportrendezvények területén;

szórakoztató szolgáltatások sportesemények formájában; sport- és kulturális tevékenységek; sport- és kulturális

események és rendezvények szervezése; sportversenyek szervezése; események szervezése a labdarúgás

területén; sportlétesítmények működtetése; vidámparkok szolgáltatásai; egészség- és fitneszklub szolgáltatások;

videó- és audiovizuális rendszerek kölcsönzése; interaktív oktatási és szabadidős termékek kölcsönzése, interaktív

oktatási és rekreációs kompakt lemezek a sport területén, CD-ROM-ok és számítógépes játékok; interaktív CD-k

és CD-ROM-ok gyártása (film és/vagy zene gyártása); sportesemények rádiós és televíziós közvetítése; rádió- és

televízióműsorok, valamint videoszalagok gyártási szolgáltatásai; filmfelvételek és hang- és videofelvételek

egyidejű terjesztése; jegyrendelési szolgáltatások és tájékoztatás szórakoztatási, sport- és kulturális

rendezvényekkel kapcsolatban; sporttábori szolgáltatások; időmérés sporteseményeken; szépségversenyek
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szervezése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; online fogadási és játékszolgáltatások az interneten vagy

bármilyen vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül; tombolával kapcsolatos

szolgáltatások nyújtása; számítógépes adatbázisból, interneten vagy bármilyen vezeték nélküli elektronikus

kommunikációs hálózaton keresztül online nyújtott információk a szórakoztatás területén (beleértve a sportot);

interneten vagy mobiltelefonokon keresztül továbbított elektronikus játékszolgáltatások; könyvkiadás;

elektronikus könyvek és újságok online kiadása; hang- és videofelvételek készítése; rajzfilmek gyártása mozik

számára, rajzfilmek gyártása televíziós felhasználásra; hang- és képfelvételek kölcsönzése szórakoztatási célokra;

számítógépes adatbázisból, interneten vagy bármilyen vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton

keresztül online nyújtott információk az oktatás területén; fordítás és tolmácsolás; fényképészet; futballstadionok

bérbeadása; filmfelvételek, valamint hang- és videofelvételek műsor szerkesztése és/vagy bérlete;

sportteljesítményekre, rádiós és televíziós műsorokra vonatkozó statisztikai és egyéb információk biztosítása,

valamennyi az előzőekben felsorolt szolgáltatás kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal

 kapcsolatos.

 ( 210 ) M 19 01064

 ( 220 ) 2019.03.28.

 ( 731 )  WOWITAL Nagykereskedmi, Export-Import Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Edina, Budapest

 ( 541 ) WOW NOW

 ( 511 )  7    Árusító automaták.

 29    Joghurt; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor; tejpótlók; tejsavó;

tejszínhab; tejszín; tejtermékek; kefir; kókuszdiótej-alapú italok; rizstej; rizstej étkezési használatra; fagyasztott

joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagylaltok és jégkrémek (1); fagylaltok és jégkrémek (2); fagylaltok és

 jégkrémek (3); fagylaltporok; jégkockák; jég, természetes vagy mesterséges.

 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; jég [fagyott víz]; fagylalt.

 32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

 alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  35    Reklámozás.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 19 01092

 ( 220 ) 2019.04.01.

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

 ( 740 )  Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Bátrak földje

 ( 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;

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;
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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;

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; reklám célú 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); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számitógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása (1); szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása (2); 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 számitógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangpostaszolgáltatások; 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 számitógépes 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

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
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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 (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.

 ( 210 ) M 19 01338

 ( 220 ) 2019.04.24.

 ( 731 )  Rogán-Gaál Cecília Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gulyás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 19 01626

 ( 220 ) 2019.05.22.

 ( 731 )  Gao Rui, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Tea.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 01792

 ( 220 ) 2019.06.06.

 ( 731 )  CONSILIUM Tanácsadó és Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből.

 37    Építkezés, zsaluépítés, vasbetonszerelés, bennmaradó zsalu szerelése, beton héjszerkezet készítése,

 betonjavítás, gipszfelület csiszolása és glettelése.

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01794

 ( 220 ) 2019.06.06.

 ( 731 )  CONSILIUM Tanácsadó és Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) STAIRCASS

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből.

 37    Építkezés, zsaluépítés, vasbetonszerelés, bennmaradó zsalu szerelése, beton héjszerkezet készítése,

 betonjavítás, gipszfelület csiszolása és glettelése.

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01797

 ( 220 ) 2019.06.06.

 ( 731 )  Franczia Viktor 50%, Mosonmagyaróvár (HU)

 Gősi Edit 50%, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Kiss Krisztián, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

  39    Pizza kiszállítás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 19 02397

 ( 220 ) 2019.08.02.

 ( 731 )  Utcajogász Egyesület, Budapest (HU)

 ( 541 ) Utcajogász

 ( 511 )  35    Promóciós anyagok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; reklámanyagok [szórólapok,

prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; termékminták,

 áruminták terjesztése.

 41    Képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú

kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzéssel kapcsolatos
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konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok

szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; konferenciaszervezés; kulturális célú gyűlések,

szakmai konferenciák szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális

tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú

kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú

vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; szemináriumok és konferenciák

rendezése; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; találkozók szervezése és

lebonyolítása; akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

képzés és oktatás; tolmács- és fordítói szolgáltatások; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus

szövegek megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; füzetek kiadása; hírlevelek

kiadása; kézikönyvek kiadása; kiadványok megjelentetése; szövegek kiadása; szimpóziumok szervezése,

 lebonyolítása és rendezése; könyvkiadás; fotóriportok készítése; oktatás és tanítás.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; jogi beszámolók készítése az emberi jogok

területén; jogi dokumentumok elkészítése; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi

kutatási szolgáltatások; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények készítése; jogi tanácsadás és

 képviselet; pro bono jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02444

 ( 220 ) 2019.08.07.

 ( 731 )  DANTE International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám, promóció és eladásösztönzés cégek számára; online reklám és promóció számítógépes hálózatokon

és mobiltelefon-hálózatokon keresztül; reklám és eladásösztönzés; reklámidő és hirdetési terület kölcsönzése

kommunikációs médián; helyek biztosítása weboldalakon áruk és szolgáltatások reklámozására; reklámszövegek

közzététele online; áruk bemutatása bármilyen kommunikációs médián kis- és nagykereskedelmi célból;

különböző áruk kiskereskedelme, nagykereskedelme és online értékesítése; kiállítások, vásárok és más hasonló

rendezvények szervezése és rendezése kereskedelmi célból; elektronikus számlák feldolgozása (kibocsátása)

 felhasználók számára.

 38    Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; kommunikáció számítógépes hálózaton

keresztül; távközlés számítógépes terminálokon keresztül; üzenetek, képek, adatok és elektronikus tartalom

számítógépes továbbítása az interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül; távközlés elektronikus

üzenetek továbbításához és összeállításához; online számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes linkek biztosítása, a felhasználók átirányítása más helyi és globális oldalakra; számlaadatok

elektronikus továbbítása a kommunikációs és számítógépes hálózatok felhasználói számára; információ és adatok

továbbítása online szolgáltatásokon és az interneten keresztül; digitális fájlok továbbítása; audio és videó adatok

digitális továbbítása; adat és audio, videó és multimédia fájlok továbbítása, ideértve a letölthető fájlokat és a

globális számítógépes hálózaton keresztül elküldött fájlokat; távközlés internetes platformon és portálon

 keresztül.

 42    Programozás számítógépekhez; számítógépes programozás multimédiás és interaktív alkalmazásokkal

kapcsolatban; tanácsadás a szoftver területén; szoftverfejlesztés (tervezés); informatikai szakemberek

szolgáltatásai személyre szabott online információkkal kapcsolatban; weboldalak készítése és karbantartása;
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internetes keresőmotorok biztosítása; szerverek tárolása; internetes adattárolásra szolgáló információs

technológiával kapcsolatos szakemberek szolgáltatásai; ideiglenes online hozzáférés biztosítása alkalmazásokhoz

és szoftveres eszközökhöz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; információs

technológiai szakemberek szolgáltatásai felhőalapú számítástechnika területén; számítógépes webhelyek

(webhelyek) tárolása; számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; szoftveralkalmazások

készítése és biztosítása; számítógépes szoftveralkalmazások biztosítása a feltöltés, letöltés, adatfolyam, az

üzenetek küldése, a közzététel, a megjelenítés, a blogokban való feladás, a linkek biztosítása, az elektronikus

fájlok és információk megosztása kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus számítógépes

 szoftveralkalmazások fejlesztése.

 ( 210 ) M 19 02453

 ( 220 ) 2019.08.06.

 ( 731 )  Walmark a.s., Třinec (CZ)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CalciPrim Osteo

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti termékek, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek; higiéniai termékek gyógyászati

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

vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; fertőtlenítőszerek; gyógyszeres fogkrémek és szirupok;

herbateák és gyógynövénykivonatok orvosi célokra; gyógyszeres ételkiegészítők, táplálékkiegészítők és diétás

ételkészítmények gyógyászati használatra, melyeket instant élelmiszerként vagy önálló keverékként napi

rendszerességgel használnak diétás ételkiegészítőként; proteinkészítmények vagy proteines ételek orvosi

használatra; vitaminnal és ásványi anyagokkal dúsított élelmiszerek koncentrátum formájában orvosi használatra

táplálékkiegészítőként; táplálékkiegészítők gyógyászati célokra; magnéziumot, cinket és kalciumot tartalmazó

táplálékkiegészítók; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; táplálékkiegészítők nem gyógyászati

 használatra, amelyek ebbe az osztályba tartoznak.

 ( 210 ) M 19 02456

 ( 220 ) 2019.08.06.

 ( 731 )  Légrádiné Zeke Andrea, Üröm (HU)

 ( 740 )  Kálmán Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dermalore

 ( 511 ) 3    Bőrápoló kozmetikumok; kenőcsök kozmetikai használatra; masszázsgyertyák kozmetikai célokra; nem

gyógyhatású fürdőkészítmények; testápolási és szépségápolási készítmények; kozmetikai, szépségápolási

 készítmények; masszázsgyertyák (nem kozmetikai célokra).

 44    Csillapító kezelés; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyantás szőrtelenítés; masszázs;

sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások;

terápiás szolgáltatások; terápiás arckezelések; szemöldök-tetoválási szolgáltatások; sminktetoválás; bőrfiatalító

kezelések; tartós szőrtelenítés; hámlasztó kezelések; bőrápolási tanácsadó szolgáltatás; testkezelések;

 szépségterapeuta szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02482

 ( 220 ) 2019.03.15.

 ( 731 )  Amazon Technologies, Inc., Seattle, Washington (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) FRUSTRATION FREE SETUP

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek és hardverek elektronikus eszközök, tárgyak internetes (IOT) eszközök,

számítógépes rendszerek, alkalmazások, hálózati (eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek

integrálásának és aktiválásának az elősegítésére; számítógépes szoftverek és hardverek elektronikus eszközök

integrálásához és aktiválásához, tárgyak internetének (IOT) integrálásához és aktiválásához, számítógépes

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M151



rendszerek integrálásához és aktiválásához, alkalmazás integrálásához és aktiválásához, hálózati eszköz

integrálásához és aktiválásához, hálózati integrációhoz és aktiváláshoz, adatintegrációhoz és -aktiváláshoz és

elektronikai rendszerek integrálásához és aktiválásához; otthonautomatizálás és otthoni eszközök integrációját és

aktiválását szolgáló szoftver; alkalmazás-programozó interfész (API) szoftverek számítógépes hardverek,

számítógépes szoftverek, elektronikus eszközök, tárgyak internete (IOT) eszközök, számítógépes rendszerek,

alkalmazások, hálózati eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek integrálására és aktiválására;

számítógépes szoftverek alkalmazásprogramozói interfészek (API) létrehozására és ezekhez való csatlakozásra;

számítógépes szoftverek és hardverek információk és adatok számítógépes hálózatok közötti integrálására;

szoftverfejlesztési készletek (SDK-k) elektronikus eszközök, tárgyak internete (IOT) eszközök, számítógépes

rendszerek, alkalmazások, hálózati eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek integrálásának és

aktiválásának az elősegítésére; számítógépes szoftverek és hardverek hálózati hitelesítő adatok tárolására,

ellenőrzésére és továbbítására; számítógépes szoftverek és hardverek hálózati hitelesítőadatok egyik elektronikus

eszközről a másikra való továbbítására; számítógépes szoftverek és hardverek felhőalapú számítástechnikai

fiókok és szolgáltatások hozzáféréséhez, kezeléséhez és biztosításához; számítógépes szoftverek és hardverek

felhasználói hozzáférések, szerepek, jogok, engedélyek kezelésére, tárolására, megosztására és továbbítására egy

 felhőalapú számítástechnikai környezetben.

 38    Távközlési hozzáférési szolgáltatások; távközlési szolgáltatások, nevezetesen elektronikus adat és hálózati

hitelesítőadat-átvitel; távközlési szolgáltatások, nevezetesen számítógéphálózatokhoz vagy felhőalapú

környezetekhez való kapcsolatok létrehozása és engedélyezése; távközlési hálózatokhoz való hozzáférés

biztosítása, nevezetesen biztonságos távközlési hálózatokon keresztül a hálózati hitelesítőadatok online

hitelesítésével és ellenőrzésével; számítógépes hálózatokhoz való biztonságos és hitelesített hozzáférés

biztosítása; vezeték nélküli szélessávú kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások,

nevezetesen hangok, audio, vizuális képek és adatok továbbítása távközlési hálózatokon, vezeték nélküli

kommunikációs hálózatokon, az interneten, információ szolgáltatási hálózatokon és adathálózatokon keresztül;

információk és adatok elektronikus továbbítása; távközlési szolgáltatások, nevezetesen szövegek, képek, audio és

videó, valamint adatok továbbítása távközlési hálózatokon, vezeték nélküli kommunikációs hálózatokon és az

interneten keresztül; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; távközlési szolgáltatások számitógépes

 világhálózathoz való többfelhasználós hozzáférés biztosításához; elektronikus levelezés, e-mail.

 42    Online nem letölthető számítógépes szoftverek biztosítása elektronikus eszközök, tárgyak internete (IOT)

eszközök, számítógépes rendszerek, alkalmazások, hálózati eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai

rendszerek integrálásának és aktiválásának az elősegítésére; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) elektronikus

eszközök, tárgyak internete (IOT) eszközök, számítógépes rendszerek, alkalmazások, hálózati eszközök,

hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek integrálásának és aktiválásának az elősegítésére;

platform-mint-szolgáltatás (PaaS) elektronikus eszközök, tárgyak internete (IOT) eszközök, számítógépes

rendszerek, alkalmazások, hálózati eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek integrálásának és

aktiválásának az elősegítésére; online nem letölthető számítógépes szoftverek biztosítása elektronikus eszközök

integrálásához és aktiválásához, tárgyak internetének (IOT)integrálásához és aktiválásához, számítógépes

rendszerek integrálásához és aktiválásához, alkalmazás integrálásához és aktiválásához, hálózati eszköz

integrálásához és aktiválásához, hálózati integrációhoz és aktiváláshoz, adatintegrációhoz és -aktiváláshoz és

elektronikai rendszerek integrálásához és aktiválásához; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) elektronikus eszközök

integrálásához és aktiválásához, tárgyak internetének (IOT) integrálásához és aktiválásához, számítógépes

rendszerek integrálásához és aktiválásához, alkalmazás integrálásához és aktiválásához, hálózati eszköz

integrálásához és aktiválásához, hálózati integrációhoz és aktiváláshoz, adatintegrációhoz és -aktiváláshoz és

elektronikai rendszerek integrálásához és aktiválásához; platform-mint-szolgáltatás (PaaS) elektronikus eszközök

integrálásához és aktiválásához, tárgyak internetének (IOT) integrálásához és aktiválásához, számítógépes

rendszerek integrálásához és aktiválásához, alkalmazás integrálásához és aktiválásához, hálózati eszköz

integrálásához és aktiválásához, hálózati integrációhoz és aktiváláshoz, adatintegrációhoz és -aktiváláshoz és

elektronikai rendszerek integrálásához és aktiválásához; online nem letölthető számítógépes szoftverek biztosítása
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otthonautomatizáláshoz és otthoni eszközök integrációjához és aktiválásához; szoftver mint szolgáltatás (SaaS)

otthonautomatizáláshoz és otthoni eszközök integrációjához és aktiválásához; platform-mint-szolgáltatás (PaaS)

otthonautomatizáláshoz és otthoni eszközök integrációjához és aktiválásához; online nem letölthető számítógépes

szoftverek biztosítása mások számára elektronikus eszközök, tárgyak internete (IOT) eszközök, számítógépes

rendszerek, alkalmazások, hálózati eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek integrálására,

kezelésére, csatlakoztatására, aktiválására és működtetésére szolgáló szoftverek fejlesztéséhez; szoftver mint

szolgáltatás (SaaS), amely mások számára számítógépes szoftvereket tartalmaz elektronikus eszközök, tárgyak

internete (IOT) eszközök, számítógépes rendszerek, alkalmazások, hálózati eszközök, hálózatok, adatok és

elektronikai rendszerek integrálására, kezelésére, csatlakoztatására, aktiválására és működtetésére szolgáló

szoftverek fejlesztéséhez; platform-mint-szolgáltatás (PaaS), amely mások számára számítógépes szoftvereket

tartalmaz elektronikus eszközök, tárgyak internete (IOT) eszközök, számítógépes rendszerek, alkalmazások,

hálózati eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek integrálására, kezelésére, csatlakoztatására,

aktiválására és működtetésére szolgáló szoftverek fejlesztéséhez; online nem letölthető számítógépes szoftverek

biztosítása hálózati hitelesítő adattárolásához, ellenőrzéséhez és továbbításához; szoftver mint szolgáltatás (SaaS)

hálózati hitelesítőadat tárolásához, ellenőrzéséhez és továbbításához: platform-mint-szolgáltatás (PaaS) hálózati

hitelesítőadat tárolásához, ellenőrzéséhez és továbbításához; online nem letölthető számítógépes szoftverek

biztosítása hálózati hitelesítőadatok egyik elektronikus eszközről, tárgyak internete (IOT) eszközről vagy

hálózatról a másikra való továbbításához; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) hálózati hitelesítőadatok egyik

elektronikus eszközről, tárgyak internete (IOT) eszközről vagy hálózatról a másikra való továbbításához;

platform-mint-szolgáltatás (PaaS) hálózati hitelesítőadatok egyik elektronikus eszközről, tárgyak internete (IOT)

eszközről vagy hálózatról a másikra való továbbításához: online nem letölthető számítógépes szoftverek

biztosítása felhasználói hozzáférések, szerepek, jogok, engedélyek kezeléséhez, tárolásához, megosztásához és

továbbításához egy felhőalapú számítástechnikai környezetben; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) felhasználói

hozzáférések, szerepek, jogok, engedélyek kezeléséhez, tárolásához, megosztásához és továbbításához egy

felhőalapú számítástechnikai környezetben; platform-mint-szolgáltatás (PaaS) felhasználói hozzáférések,

szerepek, jogok, engedélyek kezeléséhez, tárolásához, megosztásához és továbbításához egy felhőalapú

számítástechnikai környezetben; számítógépes biztonsági szolgáltatások, nevezetesen a felhőalapú, mobil vagy a

hálózati kapcsolathoz való felhasználói hozzáférési jogosultságok érvényesítése, korlátozása, ellenőrzése és

engedélyezése a hozzárendelt hitelesítő adatok alapján; Internet-alapú alkalmazás-szolgáltatás, nevezetesen

biztonsági célú, személyekkel, fiókokkal és eszközökkel kapcsolatos jelszavak, hitelesítőadatok és

személyazonossági adatok biztonságos kezelése, tárolása és adminisztrálása; számítógépes szoftverkarbantartás és

-frissítés kiberbiztonság és számítógépes biztonság területén; számítógépes szoftverkarbantartás és -frissítés az

elektronikus eszközök, tárgyak internete (IOT) eszközök, számítógépes rendszerek, alkalmazások, hálózati

eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek integrálása és aktiválása területén; adat-, internet- és

 számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02497

 ( 220 ) 2019.08.12.

 ( 731 )  Mestergerenda Faépítészeti Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok,

 kátrány és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 37    Ácsmunkák; állványozás; építés; építési tanácsadó szolgáltatások; épületbontás; épületek (belső) tisztítása,

takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; konzultáció
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konstrukciókról; kőműves munkák (1); kőműves munkák (2); közművek bevezetése építési területeken; külső és

belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; raktárak építése és javítása; tapétázás;

 tetőfedő munkák; vakolás (vakolási munkák); villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; vízvezeték-szerelés.

 ( 210 ) M 19 02584

 ( 220 ) 2019.08.23.

 ( 731 )  Szakács Attila, Fegyvernek (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

  35    Alkoholtartalmú italok kereskedelme.

 ( 210 ) M 19 02644

 ( 220 ) 2019.08.30.

 ( 731 )  Novel Food Kft., Gyula (HU)

 ( 541 ) Corner - A gyulai kézműves sör

 ( 511 )  32    Kézműves sörök; ale [angol sör]; fekete sör [pörkölt maláta sör]; ipa (indiai pale ale sörök); ízesített sörök;

kávéízű ale sör; kávéízű sör; láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; pale ale világos sör; porter [sör]; saison sör; sör

 alapú italok; sörök; stout [erős barna sör].

 35    Grafikus reklámozási szolgáltatások; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetés és reklámozás; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós,

rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; internetes reklámozási

szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek készítése;

kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; kiadói szolgáltatások (reklám megjelentetés); koncertek

promóciója [reklámozása]; közlemények, hirdetmények kiadása reklámozási céllal; kültéri reklámok elkészítése

és elhelyezése; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; nyomtatott anyagok

elektronikus megjelentetése reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus

 formában; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; online reklám- és marketingszolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02900

 ( 220 ) 2019.09.22.

 ( 731 )  Runnabe Sport Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  Kerékgyártó Péter László, Eger

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Baseball sapkák; bojtos sapkák; csomós sapkák; ellenzős sapkák; kerékpáros sapkák; kötött sapkák; sapkák;
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sildes sapkák; sport sapkák és baseball sapkák; tábori sapkák; gyapjú sapkák; nyomtatott pólók; pólók; rövid ujjú

pólók; ujjatlan pólók, trikók; visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; pólóingek, kötött ingek, pólók;

fejpántok izzadás felfogására; fejpántok sportoláshoz; izzadságelnyelő fejpántok; izzadságfelfogó fejpántok;

garbó nyakú pulóverek; hosszú ujjú pulóverek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők;

környakas pulóverek; pulóverek; polár pulóverek; csúszásgátló zoknik; férfi zoknik; izzadságfelszívó zoknik;

 zoknik; ruházat sportoláshoz.

 35    Sportcikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások

és rendezvények szervezése; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos

szolgáltatások; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és

 reklámozási célokra.

  41    Szabadidős rendezvények szervezése; versenyszervezés.

 ( 210 ) M 19 02907

 ( 220 ) 2019.09.23.

 ( 731 )  ifj. Szacsky Mihály, Budapest (HU)

 ( 541 ) QUB 8

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 19 02918

 ( 220 ) 2019.09.24.

 ( 731 )  Marosi Tamás Roland, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok, szépségápolási és testápolási készítmények.

 ( 210 ) M 19 03008

 ( 220 ) 2019.10.01.

 ( 731 )  GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH, Kloster Lehnin / OT Rietz (DE)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) MOHAWK

 ( 511 ) 5    Kannabisszal összefüggő termék, úgymint olajok gyógyászati használatra; kannabiszból származó olajok

gyógyászati használatra; kannabisz és marihuána gyógyászati használatra; kannabisszal összefüggő termékek,

úgymint olajok, kenőcsök, balzsamok, koncentrált paszták, tinktúrák, tabletták és kapszulák, amelyek mindegyike

kannabiszt tartalmaz gyógyászati használatra; olajok, kenőcsök, balzsamok, koncentrált paszták, tinktúrák,

tabletták és kapszulák, amelyek mindegyike kannabiszból származó gyantákat és olajokat tartalmaz gyógyászati

használatra; gyógyhatású készítmények orvosi célokra; kannabiszt tartalmazó gyógyhatású készítmények;

gyógyhatású készítmények orvosi célokra, amelyek kannabisz-származékokat, úgymint gyantákat és olajokat

tartalmaznak; alkalmi bőrápoló krémek, darabos és folyékony szappanok, adalékok fürdővízhez, gyógyfüvek

fürdővízhez, olajok fürdővízhez, testápoló krémek, testápoló olajok, arc- és testápolók, arcvizek, arcszeszek,

borotválkozás utáni arcszeszek, arc és testápoló tejek, arcápolók, valamint bőrápoló készítmények, amelyek

mindegyike kannabisz-származékokat tartalmaz gyógyászati használatra; valamennyi fent említett termék

fájdalom csillapításra, relaxációra, stressz- és fáradtság csökkentésére, lelkiállapot, hangulat javítására, az

általános egészség és kényelem fenntartására, a szorongás aggódás csökkentésére, a depresszió csökkentésére,

valamint alvás segítésére szolgál; személyi szexuális síkosító anyagok; kannabiszt tartalmazó bőrön keresztül
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 ható tapaszok, kannabiszt tartalmazó sprayk gyógyászati használatra.

 34    Feldolgozatlan dohány, feldolgozott dohány és dohánytermékek, amelyek a 34. osztályba tartoznak,

különösen cigaretták, szivarkák, szivarok, finomra vágott dohány, pipadohány, bagó, tubák, burnót,

dohányhelyettesítőket tartalmazó cigaretták nem orvosi célokra; dohányzási cikkek, különösen dohánydobozok,

cigarettadobozok, cigarettatartók, hamutálcák, hamutartók (valamennyi előbb említett áru nem értékes vagy nem

réteggel bevont anyagból van), cigarettapapírok, cigarettacsövek, cigarettaszűrők, pipák dohányzáshoz, zsebben

hordható eszközök cigarettasodráshoz, öngyújtók, amelyek a 34. osztályba tartoznak, gyufák;

kannabisz-származékok, úgymint gyanták és olajok; kannabisz és marihuána rekreációs használatra; eszközök

dohányzók számára, úgymint tárolótasakok marihuána és kannabisz használatához; eszközök dohányzók számára,

úgymint orális vaporizátor dohányzók számára; száraz marihuána, száraz kannabisz; eszközök dohányzók

 számára, úgymint tépő és aprító eszközök kannabisz és marihuána használatához.

 ( 210 ) M 19 03013

 ( 220 ) 2019.10.01.

 ( 731 )  CLIQUE AGENCY Bt., Szeged (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  32    Alacsony energiatartalmú üdítőitalok; energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra]; ízesített

 szénsavas italok; koffeintartalmú energiaitalok; nem szénsavas üdítőitalok; üdítőitalok.

 35    Alacsony energiatartalmú üdítőitalokkal kapcsolatos kis -és nagykereskedelmi szolgáltatások; baseball

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

szolgáltatások; díszpárnákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; egérpadokkal kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; energiaitalokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

gumilabdákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; iskolatáskákkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; ízesített szénsavas italokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; kis oldaltáskákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; koffeintartalmú

energiaitalokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kötött sapkákkal kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; közepes oldaltáskákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

kulacsokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kulcstartókkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média területén; matricákkal kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; nagy oldaltáskákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

napszemüvegekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; nem szénsavas üdítőitalokkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; övekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; passztartókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; pénztárcákkal kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; pólókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

pulóverekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; reklámozási és marketing-szolgáltatások

közösségi médián keresztül biztosítva; telefontokokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

tolltartókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; tornazsákokkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; üdítőitalokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti

információk nyújtása a közösségi média területén; videofelvételek készítése marketing célokra; videofelvételek

készítése reklám célokra; videofelvételek készítése reklámozási célokra; ruházati cikkekel kapcsolatos kis- és

 nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; digitális videó, audió és multimédia kiadási

szolgáltatások; élő előadások bemutatása; élő showműsor készítési szolgáltatások; filmek és videofilmek

gyártása; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videofelvételek készítése a közösségi médiában való

terjesztés céljából; komédia show-k szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; nem

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; online, nem letölthető videók

biztosítása; show-k szervezése és bemutatása; show-k műsorok rendezése; stúdió szolgáltatások videók
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rögzítéséhez; szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztatás biztosítása videók formájában, weboldalon

keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatási szolgáltatások élő show-khoz;

szórakoztató anyagok készítése videók formájában; televíziós show-műsor készítés/rendezés; turnézó előadások

[road show-k], mint szórakoztatási szolgáltatások; tv műsorok készítése; videofelvételek készítése; videók,

videofelvételek készítése; videókönyvtári szolgáltatások; videós szórakoztató szolgáltatások; videostúdiók

szolgáltatásai; valóságshow készítése és rendezése; valóságshow műsorok készítése és rendezése; zenék, videók

 és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése.

 ( 210 ) M 19 03024

 ( 220 ) 2019.09.30.

 ( 731 )  Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jobbágy László, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 03025

 ( 220 ) 2019.09.30.

 ( 731 )  Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jobbágy László, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 03033

 ( 220 ) 2019.10.02.

 ( 731 )  Nagyhegyesi TAKARMÁNY Kft., Nagyhegyes (HU)

 ( 740 )  Dr. Tálosi Adrienn, Budapest

 ( 541 ) MasterDog

 ( 511 )   31    Táplálékok és italok állatoknak.

 ( 210 ) M 19 03034

 ( 220 ) 2019.10.02.

 ( 731 )  ERPN BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Kiadás/megjelentetés (könyv-); kiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kiadással, közzététellel

kapcsolatos információnyújtás; kiadói szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói

szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; könyvkiadás; könyv- és folyóirat-kiadás; kulturális célú bemutatók

szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

konferenciák szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése;

könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvek, magazinok, almanachok és

napilapok megjelentetése; könyvekkel kapcsolatos információkat biztosító könyvklubszolgáltatások;

könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is],
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kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában;

 online kiadói szolgáltatások.

 43    Éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; alkoholos italok

felszolgálása; bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető

ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és

italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek és italok biztosítása

bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek

számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali

fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások;

ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások;

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

szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások

 étel elvitelre árusításához.

 ( 210 ) M 19 03035

 ( 220 ) 2019.10.02.

 ( 731 )  Novotny Antal, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nyuzó Péter Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 19 03036

 ( 220 ) 2019.10.02.

 ( 731 )  Galambos Attila, Kaposvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Hang-, fény- és színpadtechnika, rendezvény- és koncertszervezés.

 ( 210 ) M 19 03037

 ( 220 ) 2019.10.02.

 ( 731 )  CSIGA HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Veress Gábor Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 19 03038

 ( 220 ) 2019.10.02.

 ( 731 )  MEDIWEL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Énidő Klub by MEDIWEL

 ( 511 )   28    Fitnesz gépek; testedző berendezések.

 35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi-

vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; reklámanyagok [röplapok,

 prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; személyi

edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; személyi edzői szolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; szabadidős létesítmények üzemeltetése; stúdiószolgáltatások; oktatás biztosítása; gyakorlati képzés

 [szemléltetés]; fitnesz órák vezetése.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése;

 szépségszalonok.

 ( 210 ) M 19 03039

 ( 220 ) 2019.10.02.

 ( 731 )  Easynet Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes program; számítógép hardverek; alkalmazás-programozási interfész (api) szoftveralkalmazások

építéséhez; szoftverek, nevezetesen közösségi hálózati funkciókat biztosító alkalmazás; számítógépes szoftverek,

amelyek lehetővé teszik a következőket: elektronikus média vagy információ létrehozása, szerkesztése, feltöltése,

letöltése, elérése, megtekintése, posztolása, megjelenítése, megjelölése, blogolása, adatfolyamos sugárzása,

linkelése, megjegyzésekkel való ellátása, megjegyzések hozzáfűzése, beágyazása, továbbítása és megosztása vagy

egyéb módon történő biztosítása számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; fényképek, képek és

audio, video és audiovizuális tartalom módosítására szolgáló szoftver fényképészeti szűrőkkel és kiterjesztett

valóság (augmented reality - ar) effektusokkal, nevezetesen grafika, animációk, szöveg, rajzok, földrajzi címkék,

metaadat címkék, hiperlinkek; elektronikus figyelmeztető üzenetek, értesítések és emlékeztetők küldésére

szolgáló számítógépes szoftverek számítógépes-kereső szoftver; szoftverek térképészeti szolgáltatásokhoz,

tervezési tevékenységekre és ajánlások megfogalmazására szolgáló szoftver; helymeghatározást figyelembe vevő

szoftver helyek keresésére, meghatározására és megosztására; képek, audiovizuális és videotartalmak

módosításának és továbbításának lehetővé tételéhez használatos számítógépes szoftverek; multimédiás
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kommunikációra, felvételre, továbbításra, műsorsugárzásra, tárolásra, bemutatásra, adatfogadásra és

reprodukálásra alkalmas eszközök; letölthető számítógépes szoftver olyan mobilalkalmazás formájában, amely

lehetővé teszi a felhasználó elhelyezkedési adatainak, fényképeinek és képeinek megjelenítését és megosztását,

valamint más felhasználók és helyek keresésére és lokalizálására, valamint ezekkel történő kommunikálásra;

mobiltelefonokhoz való alkalmazásszoftverek, nevezetesen, mások termékeinek és szolgáltatásainak kritikáit és

ajánlásait online közzétevő szoftver; letölthető számítógépes szoftver olyan mobilalkalmazás formájában, amely

lehetővé teszi a felhasználók számára elektronikus média vagy információ interneten vagy más kommunikációs

hálózaton keresztüli feltöltését, kézbesítését, megjelenítését, bemutatását, tagolását, blogolását, megosztását vagy

egyéb formátumú szolgáltatását; letölthető szoftverek a közösségi média terén használt mobilalkalmazások

formájában, nevezetesen webes hírfolyamok előfizetőinek szóló állapot frissítések küldéséhez, elektronikus fájlok

feltöltéséhez és letöltéséhez másokkal történő megosztása céljából; letölthető szoftverek internetalapú

közösségihálózat-építéshez használt mobilalkalmazások formájában; letölthető szoftverek vezeték nélküli

távközlési eszközökhöz használva, nevezetesen mobiltelefonok vagy tablet eszközökön szöveg, hang, adatok,

adatok közzétételére, továbbítására, lekérésére, elérésére, fogadására, felülvizsgálatára, szervezésére, keresésére

és kezelésére vizuális és multimédiás tartalom, információ és tartalom számítógépeken, mobiltelefonokon,

vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs eszközökön, valamint elektronikus és optikai kommunikációs

 hálózatokon keresztül; applikációs szoftver.

 ( 210 ) M 19 03041

 ( 220 ) 2019.10.03.

 ( 731 )  L'AMIA NATURA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Molnár M. Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 19 03048

 ( 220 ) 2019.10.03.

 ( 731 )  Stassen Exports (Pvt) Ltd., Colombo 14 (LK)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Teák.

 ( 210 ) M 19 03049

 ( 220 ) 2019.10.03.

 ( 731 )  Angyal Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Sportversenyek és sportesemények szervezése; sportoktatás; sporttevékenységek; sportszolgáltatások;

sportpark szolgáltatások; sportedzői tevékenység; sportoktatói szolgáltatások; sportoktatás szervezése;

sportoktatási szolgáltatások; sportversenyek rendezése; sportesemények megrendezése; gyakorlati képzés

 [szemléltetés]; know-how átadása (képzés); oktatás biztosítása; oktatási vizsgáztatás.
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 ( 210 ) M 19 03051

 ( 220 ) 2019.10.03.

 ( 731 )  The Sunrider Corporation dba Sunrider International, Torrance, California (US)

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

 ( 541 ) KANDESN

 ( 511 ) 3    Parfümök és kölnik; test-, kéz- és folyékony szappanok; tusfürdő; személyes és szépségápolási cikkek, úgy

mint test-, arc-, szem-, kéztisztító krémek, habok, hidratáló szerek, testápolók, gélek, bőrradírok, olajok, púderek,

parfümök, tonikok, összehúzó maszkok, balzsamok, hidratáló maszkok; nem gyógyhatású szappan; hajápolási

cikkek, úgy mint sampon, kondicionáló, hajöblítő, hajformázó, hajlakk, hajhab, gél; borotvakrém, borotválkozás

utáni arcvíz; fényvédő krém; dezodorok és izzadásgátlók; kozmetikumok, úgy mint alapozó, púder, korrektor,

szemhéjfesték, szemceruza, folyékony szemceruza, szempillaspirál, ajakceruza, rúzsok, ajakfény, ajakbalzsamok,

 körömlakk.

  21    Smink ecsetek; fésűk és szivacsok, beleértve a sminkes szivacsokat is.

 ( 210 ) M 19 03058

 ( 220 ) 2019.10.04.

 ( 731 )  Miniváros Kft, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Arcfestés; bűvész előadások, show-k bemutatása; élő előadások bemutatása; élő szórakoztató események

bemutatása; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; gyermekek

számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások; gyermek kalandjátszótér szolgáltatások; interaktív szórakoztatás;

interaktív szórakoztatási szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [oktatás]; játékszolgáltatások; játékszolgáltatások

intézése [szervezése]; játszóeszközök/létesítmények rendelkezésre bocsátása gyermekek részére; jegypénztári

szolgáltatások; koncert szolgáltatások; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális és oktatási

célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények

szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k szervezése; kulturális szolgáltatások; oktatás és tanítás; oktatási

célú ünnepségek szervezése; partiszervezés; partiszervezési szolgáltatások; rekreációs, szabadidős fesztiválok

szervezése; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások

nyújtása; show-k, műsorok rendezése; show-k szervezése és bemutatása; show-műsorok készítése; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős táborok; szórakoztatás;

szórakoztatás bűvész show-k formájában; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szórakoztató szolgáltatások;

szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); zenés

 szórakoztatás.

 ( 210 ) M 19 03148

 ( 220 ) 2019.10.12.

 ( 731 )  Flesch László János, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M161



 26    Haj összekötésére szolgáló gumik, hajgumik; haj twister [hajtincs díszítő kiegészítők]; hajcsatok; hajcsatok,

hajrögzítő eszközök; hajcsavaró papírok; hajcsavaró rögzítő csipeszek; hajdíszek; hajdíszek fésűk formájában;

hajcsavarók [hajtincs díszítő kiegészítők]; hajgumi; hajgumik; hajpántok; hajszalagok; hajszalagok, hajpántok;

hajszalagok japán hajviselethez [tegara]; hajtűk; hullámcsatok hajhoz; klipszes hajcsatok [hajkiegészítők];

keleties hajtűk; kamishin [póthaj japán hajviselethez]; kontyok japán hajviselethez [mage]; koreai díszes hajtűk

[binyeo]; lófarok rögzítők és hajszalagok; lófarokrögzítők; masnik hajba; pálcák a haj díszítéséhez; pálcák a haj

formázására; papírcsokrok [hajdíszek]; pattintós hajcsatok; rugalmas hajpántok; szalagok koreai stílusú

 hajviselethez [daenggi].

 ( 210 ) M 19 03155

 ( 220 ) 2019.10.11.

 ( 731 )  Magyar Vízipari Klaszter Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Botond Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzletviteli tanácsadás; üzletszervezési- és vezetési tanácsadás.

 37    Közmüvek építése; közüzemi infrastruktúra építés; közüzemi létesítmények építésével kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; közüzemi létesítmények építésével kapcsolatos konzultációs, tájékoztatási és

 tanácsadási szolgáltatások.

  42    Mérnöki tanácsadó szolgáltatások; műszaki mérnöki tevékenység; mérnöki munkák, szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03160

 ( 220 ) 2019.10.14.

 ( 731 )  Kőszegi-Szabó József, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  15    Elektromos és elektronikus hangszerek; elektronikus hangszerek; elektronikus zenei berendezések és

 hangszerek; hangszerek; hangszerek tartozékai; mechanikus, elektromos és elektronikus hangszerek.

 ( 210 ) M 19 03161

 ( 220 ) 2019.10.14.

 ( 731 )  Sándor Attila, Újkígyós (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ásványi étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi; szolgáltatások; diétás italokkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás táplálékkiegészítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; edzőberendezéssekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; edzőeszközökkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; étrend- és táplálékkiegészítőkkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; étrendkiegészítő italokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

fogyasztó kapszulákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógynövények kivonatokkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi; szolgáltatások; gyógynövényekkel és gyógyfűvekkel kapcsolatos kis- és
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nagykereskedelmi; szolgáltatások; gyógyteákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati

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

nagykereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel és -eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; sportitalokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szárított gyógynövényekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; táplálékkiegészítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; teákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; testépítő berendezésekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; torna- és sporttermékekkel kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; vitamin- és ásványianyag-készítményekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; vitaminok és vitaminkészítményekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

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

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; fehérje kiegészítő turmixokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; kulacsokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kulcstartókkal kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; nyomelemekből álló étrend- és táplálék-kiegészítőkkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; pólókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; porított fehérje

étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; protein étrend-kiegészítőkkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sportolók számára készített étrend-kiegészítőkkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sporttápszerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03162

 ( 220 ) 2019.10.14.

 ( 731 )  Idol 2003 Bt., Kulcs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Ajándékdobozok; ajándékkártyák; ajándékzacskók; borítók naptárakhoz; bőr könyvborítók; bőr tolltartók;

bőrkötésű naptárak, naplók; ceruza,-tolltartók; dekorációs és művészeti anyagok és hordozók; esküvői könyvek;

fali matricák; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festmények; foglalkoztató füzetek gyerekeknek;

füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; határidőnaplók,

előjegyzési naptárak; illusztrált fali térképek; irattáskák, irattartó mappák; irodai kellékek; irodaszerek; kartonból

készült 3d-s fali műalkotások; képek; képes levelezőlapok, képeslapok; képeskönyvek; képeslapok; képeslapok,

levelezőlapok; képregény-könyvek; képregényalbumok; képregények; képzőművészeti folyóiratok;

képzőművészeti könyvek; képzőművészeti reprodukciók; könyvborítók; könyvcsomagolások; könyvecskék,

brosúrák; könyvek; könyvjelzők; könyvkötések; könyvkötészeti borítók; könyvtámaszok; kötőszalagok

[könyvkötészet]; mappa jelölök, jelölő címkék iratokhoz; mappák; matricás foglalkoztató könyvek; meghívók;

műanyag borítékok, mappák; művészeti alkotások és szobrocskák papírból és kartonból, építészmodellek;

művészeti grafikai nyomatok; művészi képek; naplók, naptárak; naptárak; naptárak letéphető lapokkal;

naptárlapok; nyomtatott bizonyítványok, oklevelek; nyomtatott díjak [nyomtatványok], oklevelek; nyomtatott

meghívók; nyomtatott meghívókártyák; nyomtatott oklevelek; nyomtatott papír meghívók; nyomtatványok;

oktatási felszerelések; öntapadós falidíszek papírból; papír képkeretek; papír könyvborítók; papír könyvjelzők;

papíráruk; papírból készült 3d-s fali műalkotások; papírból készült poszterek; parti meghívók [tömbök

formájában]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; plakátok, transzparensek kartonból; plakátok,

transzparensek papírból; poszterek; poszterkönyvek; posztermagazinok; rajzoló könyvek; színező könyvek;

színező tollak; színezőkönyvek felnőtteknek; tolltartó dobozok; tolltartó kapcsok, csipeszek; tolltartók;

 vászonképek, ragasztott poszterek; védőborítók könyvekhez.

 42    Csomagolási design; divatkiegészítők tervezése; divattervezés; divattervezési szolgáltatással kapcsolatos
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tájékoztatás; divattervezési tanácsadási szolgáltatások; ékszertervezési szolgáltatások; grafikai illusztrációk

tervezése; grafikai szolgáltatások; grafikus tervezés, design; ipari és grafikai tervezés; iparművészeti tervezési

szolgáltatások; iparművészi munkákkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások; irodaszerek tervezése;

lakberendezési szolgáltatások [épületbelsők]; lakberendezési tanácsadás; ruhatervezés; ruhatervezési

szolgáltatások; ruházati cikkek, lábbelik és fejfedők tervezése; számítógépes grafikai szolgáltatások;

számítógépes grafikai tervezési szolgáltatások; számítógéppel támogatott grafikai tervezés; szobortervezés;

 tervezési szolgáltatások lakberendezéssel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 19 03163

 ( 220 ) 2019.10.14.

 ( 731 )  Bálint Bianka, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Férfi ruházati cikkekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ideiglenes tetoválásokkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; lemosható tetoválásokkal kapcsolatos kis- és

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

táskák, kézitáskákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; testmatricákkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; testre ragasztható matricákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; tetováló matricákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; bögrékkel, korsókkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; díszdobozokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások; festmények és kalligráfiái munkákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

festményekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kaspókkal kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; képekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; kézműves

alkotásokokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szogtáltatások; művészeti alkotásokkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; művészeti grafikai nyomatokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; naplókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; naptárakkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; papírból készült művészeti alkotásokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; poharakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; poszterekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; tányérokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

vászonképekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; vázákkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; papír dekorációkkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

 lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 42    Beltéri dekoráció tervezése; csomagolási design; grafikai illusztrációk tervezése; grafikai szolgáltatások;

 grafikus tervezés, design; illusztrációs szolgáltatások [tervezés]; ipari és grafikai tervezés.

  44    Tetoválás; tetoválószalonok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 19 03167

 ( 220 ) 2019.10.14.

 ( 731 )  dr. Nemes Ügyvédi Iroda, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Imre Zsolt, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítási és pénzügyi információk nyújtása és konzultációs szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások

biztosítási szerződésekkel kapcsolatban; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlan-vagyonkezelői

szolgáltatások; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások; ingatlanirodák [apartmanok]; ingatlankezelési szolgáltatások;

ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek

értékesítésére és bérbeadására; ingatlanmenedzsment; ingatlannal és telekkel kapcsolatos ingatlanügyi

tájékoztatás; ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások;

ingatlanok osztott tulajdonának ügyintézése; ingatlanok vásárlása [mások számára]; ingatlanok vásárlása mások

nevében; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási

szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanügyletek; ingatlanügynöki szolgáltatások,

ingatlanközvetítés; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek

bérlésével és eladásával kapcsolatosan; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlanvagyonnal kapcsolatos

információnyújtás; ingatlanvásárlással kapcsolatos segítségnyújtás; ipari létesítményekkel kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi

ingatlan kezelés; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; mezőgazdasággal

kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; lakótelepekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások;

kiskereskedelmi helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; vagyonkezelés, tulajdon

 menedzsment; vagyonportfólió kezelése; vállalati ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások.

 41    Előadások szervezése és lebonyolítása; előadások szervezése; éves oktatási konferencia szervezése; képzési

célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; kapcsolódó oktatási

szemináriumok szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú kiállítások szervezése;

képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos

konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok

szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; konferencia szolgáltatások; konferenciák és

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezésével,

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciaszervezés;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és rendezése; kongresszusok

szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; oktatási

célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése;

oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok

szervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú

szemináriumok tervezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok

szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási

konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási vagy

szórakoztatási célú versenyek szervezése; találkozók és konferenciák szervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai

konferenciák szervezése; üzleti konferenciák szervezése; üzleti szemináriumok szervezése; hang- és

videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és képfelvételek készítése

hang- és képhordozókon; hang- és videofelvételek készítése; hanganyagok készítése; hangfelvétel készítés;

mobileszközökön közvetíthető televízióműsorok készítése; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az

internetről; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási célú tévéműsorok készítése; oktatási filmek

 gyártása; oktatóvideók készítése.
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 45    Jogi információk biztosítása; jogi információk összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi

konzultációs szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi közvetítési

szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi

kutatások; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi segítségnyújtó

szolgáltatások; jogi szakvélemények biztosítása; jogi szakvélemények készítése; jogi szolgáltatások a bevándorlás

terén; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi szolgáltatások

vállalatok alapításával és bejegyzésével kapcsolatban; jogi tanácsadás és képviselet; jogi tanácsadás; jogi

tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és

konzultáció; jogi ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; jogi ügyekkel kapcsolatos információs szolgáltatások;

adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; cégbejegyzési

szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások; egyeztetési, közvetítési és békéltetetési szolgáltatások;

előírásoknak való megfelelés ellenőrzése; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyeztetési szolgáltatások áruk

gyártásához kapcsolódóan [jogi szolgáltatások]; fogyasztói jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások [jogi

tanácsadás]; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; franchise tevékenység jogi kérdéseivel

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; fogyasztói

jogokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos eljárásokra vonatkozó jogi

szolgáltatások; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi és igazságügyi kutató

szolgáltatások a szellemi tulajdon területén; jogi szaktanácsadás franchisinggal kapcsolatban; jogi szolgáltatások

megszervezése; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;

képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közvetítés jogi eljárásoknál; közbenjárás; kutatás és fejlesztés

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; licencjogok kezelésével, ellenőrzésével és megadásával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; nyomtatott anyagokra vonatkozó szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások;

perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; pro bono jogi szolgáltatások;

professzionális tanácsadó szolgáltatások a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban; szabadalmak engedélyezése;

szabadalmak engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szabadalmakkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

szabályozási ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon engedélyezése a szerzői jogok

területén [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon engedélyezése a védjegyek területén [jogi szolgáltatások];

szellemi tulajdon és szerzői jogok engedélyeztetése; szellemi tulajdon licenszelésével, engedélyezésével

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások;

szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi

tanácsadás; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos információk nyújtása; szellemi

tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások befektetők számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási

szolgáltatások a szabadalmak és szabadalmi kérvények terén; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási

szolgáltatások nonprofit szervezetek számára; szerzői jog kezelésére vonatkozó tanácsadás; szerzői jogok

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szerzői jogok engedélyeztetésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői

jogok és járulékos szerzői jogok kezelésével és hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői

jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás; szerzői jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; tájékoztatás

emberi jogokkal kapcsolatos ügyekben; tanácsadás peres ügyekben; szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; tanácsadás személyes jogi ügyekkel kapcsolatban; tanácsadás a szellemi tulajdon és a szerzői

jogok kezelésével kapcsolatban; tulajdonátruházási szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; ügyvédi szolgáltatások;

üzlettel kapcsolatos jogi szolgáltatások; védjegy monitoring [jogi szolgáltatások]; védjegyek engedélyeztetésével

kapcsolatos tanácsadás; védjegyek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; védjegyek regisztrálásával kapcsolatos

jogi szolgáltatások; védjegyekhez fűződő jogok érvényesítése; védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás;

végrendeletekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; copyright [szerzői jog] menedzsment; domain nevek

bejegyzése; domain nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi szolgáltatások]; domain nevek regisztrációjával
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kapcsolatos tanácsadás; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; domainnév-bejegyeztetési

szolgáltatások; filmekkel, televíziós műsorokkal, videókkal és zenei produkciókkal kapcsolatos járulékos jogok

hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; filmes, televíziós, színházi és zenei produkciókkal kapcsolatos szerzői jog védelmére és

hasznosítására vonatkozó jogi szolgáltatások; földrajzi jelzések védelmével kapcsolatos tanácsadás; franchise

koncepciók engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; ipari

tulajdonnal kapcsolatos tanácsadás; ipari vagyonkezelés; jogi beszámolók készítése az emberi jogok területén;

litigációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások házassági vitákban; szabadalmak

kezelése, ügyintézése; szabadalmi oltalommal kapcsolatos tanácsadás; szabadalmi ügyvédi szolgáltatások;

szabályozások előkészítése; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi

tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licensz];

szellemi tulajdon kezelése; szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon licenszelése;

szellemi tulajdon védelme; szellemi tulajdonjogok érvényesítése; szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése

jogi tanácsadás céljából; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokra

vonatkozó szerződések tárgyalásával és megírásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonnal

kapcsolatos szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői jog licenszelésével kapcsolatos

szaktanácsadási szolgáltatások; szerzői jog megsértésével kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; szerzői

joggal kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; szerzői jogok és ipari tulajdonjogok kezelése mások

megbízásából; szerzői jogok védelme; szerzői jogok kezelése; szoftverlicensz; ügyvédi [barrister] szolgáltatások;

ügyvédi szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; védjegyoltalom kezelése, ügyintézése; végrendeletek végrehajtása;

vitarendezési szolgáltatások; kereskedelmi jog; társasági jog; munkajog; pénzügyi jog; polgári jog; szellemi

tulajdon joga; gazdasági büntetőjog; letelepedési jog; büntetőjog; idegenrendészeti jog; európai unió joga;

nemzetközi magánjog; emberi jogok; vállalati jog; energiajog; öröklésjog; családjog; infokommunikációs jog;

gazdasági jog; adójog; csődjog; versenyjog; ingatlanjog; eljárásjog; okiratszerkesztés; szerződések készítése;

szerződések véleményezése; cégalapítás; gazdasági társaságok működésével kapcsolatos jogi szolgáltatás;

 kintlévőség-kezelés.

 ( 210 ) M 19 03168

 ( 220 ) 2019.10.14.

 ( 731 )  Laczkó Szilvia Éva, Szárliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai, testápolási és szépségápolási készítmények.

  44    Szépségszalon szolgáltatások, emberi higiénai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03204

 ( 220 ) 2019.10.18.

 ( 731 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) PEPSI RASPBERRY

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes szénsavas italok; üdítőitalok; energiaitalok; izotóniás

italok; sportitalok; vitamintartalmú italok; ízesített vizek; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy

 zöldségitalok]; kókuszalapú italok.

 ( 210 ) M 19 03205

 ( 220 ) 2019.10.18.
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 ( 731 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) PEPSI MANGO

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes szénsavas italok; üdítőitalok; energiaitalok; izotóniás

italok; sportitalok; vitamintartalmú italok; ízesített vizek; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy

 zöldségitalok]; kókuszalapú italok.

 ( 210 ) M 19 03244

 ( 220 ) 2019.10.18.

 ( 731 )  Tóth Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth D. Béla, Dr. Tóth D. Béla Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Nevelés, képzés, szórakoztatás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 03245

 ( 220 ) 2019.10.16.

 ( 731 )  Tijan Christian Oberholzer, Johannesburg (ZA)

 ( 740 )  Huszár és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Budapest Eye Luxury Suites

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 03247

 ( 220 ) 2019.10.21.

 ( 731 )  Deng Ye, Cegléd (HU)

 ( 740 )  Nagy-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Dr. Pátzay Péter Pál, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Információtechnológia és audiovizuális berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik;

kommunikációs berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; adatfeldolgozó berendezések és

tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; számítógépek és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik, számítógépes

hardverek; elektromos áram vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektromos árám tárolására

szolgáló készülékek és berendezések; rögzített tartalmak; média tartalmak; mobiltelefon, notebook, tablet

 berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; kihangosítók; headsetek.

 ( 210 ) M 19 03248

 ( 220 ) 2019.10.22.

 ( 731 )  BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)

 ( 740 )  Cservenyák Renáta, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek; zálogkölcsönzési szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 19 03249

 ( 220 ) 2019.10.22.

 ( 731 )  BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)

 ( 740 )  Cservenyák Renáta, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek; zálogkölcsönzési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03250

 ( 220 ) 2019.10.22.

 ( 731 )  BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)

 ( 740 )  Cservenyák Renáta, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek; zálogkölcsönzési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03252

 ( 220 ) 2019.10.18.

 ( 731 )  Hungarian Human Rights Foundation / Magyar Emberi Jogok Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kajdi József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

 ( 210 ) M 19 03253

 ( 220 ) 2019.10.22.

 ( 731 )  OPTICNET Hungary Érdekképviseleti Egyesülés, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Barabás-Katona Adrienn, Viszmeg Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Bioflex

 ( 511 ) 5    Oldatok kontaktlencsék fertőtlenítésére; oldatok kontaktlencsék semlegesítésére; tisztító készítmények

 kontaktlencsékhez; kontaktlencse-tisztító készítmények; oldatok kontaktlencsékhez; fertőtlenítőszerek.

9    Kontaktlencsék; optikai cikkek; optikai készülékek és eszközök; optikai üvegek; optikai lencsék; szemüvegek

 [optika]; szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; szemüvegtokok; napszemüvegek.

 35    Rádiós reklámozás; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok[röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés;

 kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 19 03254

 ( 220 ) 2019.10.22.

 ( 731 )  ALAK ART Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sárdy Ildikó Rita, Remeteszőlős

  
( 546 )

 ( 511 )   37    Építészeti alkotások restaurálása; épületek renoválása és restaurálása.

 ( 210 ) M 19 03256

 ( 220 ) 2019.10.22.

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

 ( 541 ) pharmasitas

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
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használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 19 03258

 ( 220 ) 2019.10.22.

 ( 731 )  VDSZSZ Szolidaritás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Lobbizási szolgáltatások, kivéve kereskedelmi célokra; letölthető mobilalkalmazások révén elérhető online

közösségi hálózatépítő szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; politikai lobbiszolgáltatások;

politikai összejövetelek szervezése; alternatív vitarendezési szolgáltatások; békéltető szolgáltatások; egyeztetési,

közvetítési és békéltetetési szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal

kapcsolatban; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi

információk biztosítása; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi közvetítői,

közbenjárási szolgáltatások; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi

szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi ügyekkel kapcsolatos

tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; közbenjárás; közvetítés jogi eljárásoknál; munkaügyi kapcsolatokhoz

kapcsolódó arbitrációs szolgáltatások; szabályozási ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; tanácsadás

 személyes jogi ügyekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 19 03264

 ( 220 ) 2019.10.24.

 ( 731 )  Juhász Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   16    Papír alapú tanítási és oktatási anyagok; kézikönyvek és útmutatók; formanyomtatványok; űrlapok.

  41    Integrált digitális feladatkezelő rendszerekkel kapcsolatos képzések és oktatások szervezése.

 42    Államigazgatás, kereskedelem, szolgáltatás, ipar és termelés területén működő szervezetek részére

szoftvertervezés és -fejlesztés; integrált digitális feladatkezelő szoftverek kidolgozása és üzemeltetése

vállalatirányítási rendszerek területére, pénzügyi folyamatokra, értékesítési folyamatokra, beszerzési

folyamatokra, szerződéskezelésekre, számlakezelési folyamatra, jogi folyamatokra, számítástechnikai

folyamatokra, üzemeltetési folyamatokra, eszközmenedzsment folyamatokra, humánpolitikai folyamatokra,

minőségellenőrzésre, államigazgatási eljárásokkal kapcsolatos ügyek folyamataira, banki folyamatokra,

biztosítási folyamatokra, termelési folyamatokra; számítástechnikai és programozással kapcsolatos információk

nyújtása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés, adatokkal való visszaélés felderítése;

 számítógépes rendszerek tervezése; szoftverfrissítések; szoftverkarbantartások; szoftvertervezések.

 ( 210 ) M 19 03294

 ( 220 ) 2019.10.25.

 ( 731 )  Harsányi Zsolt József, Baja (HU)

 Harsányiné dr. Fodor Gyöngyi, Baja (HU)

 ( 740 )  Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks
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( 546 )

 ( 511 )  36    Hitel és lízing szolgáltatások, nevezetesen pénzügyi szolgáltatások nyújtása mezőgazdasági és építési

 gépekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 19 03380

 ( 220 ) 2019.11.06.

 ( 731 )  DOX TV Hungary Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; üzleti bemutatók rendezéséhez kapcsolódó ügynökségi

szolgáltatások; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése;

röplapterjesztés; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; termékek terjesztése, szétosztása

reklámcélokból; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson

keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámszövegek terjesztése; promóciós

anyagok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;

reklámlevelek és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámanyagok szétosztása;

reklámterjesztési szolgáltatások; reklámhirdetések terjesztése; reklámterjesztés; reklámanyagok terjesztése

reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs

hálózaton keresztül; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; távközlési szolgáltatásokhoz

kapcsolódó előfizetések ügyintézése; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; médiakutatás és

konzultáció; kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; reklámszövegek kiadása és frissítése; szórólapok

kiadása; hirdetési felület kölcsönzése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; hirdetési felület online

kölcsönzése; internetes hirdetési felület bérbeadása; hirdetési hely bérbeadása az interneten; reklámanyagok

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása,

szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; színházi ügynökségek; marketinggel kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás konzultáció; marketing szolgáltatások; üzleti

menedzsment előadóművészek részére gyorsírási munkák végzése megrendelésre; reklámanyagok megjelentetése

reklámszövegírás; reklámszövegek megjelentetése; reklámszövegek publikálása közönségszolgálati

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; gyógyszerészeti készítményekkel és in-vivo leképezési

termékekkel kapcsolatos reklámozás; reklám és marketing; reklámozás; telekommunikációs vagy elektronikus

úton kínált és megrendelt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámozás és értékesítési ösztönzés;

reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás,

hirdetés; pay per click (ppc) hirdetés; apróhirdetési szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon

keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; reklámozás bannerekkel; hirdetés elektronikus médián, főként

interneten keresztül; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon

keresztül; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; üzleti hirdetés, reklámozás, főként a

telematikai és telefonos hálózatok területén; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások;

mozireklámok; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; népszerű- és szaksajtóban történő

hirdetés, reklámozás; reklámozás, beleértve a harmadik személy számára történő termékek és szolgáltatások

értékesítésével kapcsolatos promóciót reklámanyag továbbításával és a reklámüzenetek számítógépes

hálózatokon történő terjesztésével; szállítással és kézbesítéssel kapcsolatos hirdetés, reklámozás; internetes

reklámozási szolgáltatások; reklámozás, beleértve on-line reklámozás informatikai hálózaton; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes kommunikációs hálózatokon; számítógépes hálózatok és weboldalak online
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promóciója; online reklámozás; hirdetési felület biztosítása újságokban; reklámhely tervezése, vétele és

tárgyalása; termékminták terjesztése reklámcélokra; szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos üzleti

szolgáltatások; televízióműsorok szponzorálásához kapcsolódó üzleti szolgáltatások; televíziós reklámok

szponzorálásának biztosításával kapcsolatos üzleti szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás;

üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység;

szabadtéri reklámozás, hirdetés; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; előfizetések elektronikus folyóiratokra;

újságelőfizetések; előfizetés információs médiacsomagra; előfizetés tv-csatornára; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;

audiovizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; média- és reklámtervek, -koncepciók

készítése és megvalósítása; reklámok elkészítése; reklámanyag készítése; hirdetési rovatok készítése; marketing

promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; reklámtervezés és

-elhelyezés; marketingtervek elkészítése; reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklám

szórólapok elkészítése; reklámkiadványok elkészítése; reklámok előkészítése; kereskedelmi reklámszövegek

készítése; hallgatottsági/nézettségi kvóták meghatározása rádió- és tévéműsorok számára; mozireklámok

gyártása; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális felvételek kiadása; rádiós reklámok

készítése; reklámfilmek készítése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása;

televíziós reklámozás; videofelvételek készítése reklámcélokra; vizuális reklámanyagok gyártása; hangfelvételek

gyártása marketing célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; tanulmányok üzleti tervekről; értékesítési

promóciós szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása szponzorok szervezése révén,

akik kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat díjátadó programokkal, sportversenyekkel és

sporttevékenységekkel; eladási, értékesítési promóciók; reklámok készítése és elhelyezése mások számára; mások

termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; kereskedelmi vásárok promóciója; koncertek promóciója

[reklámozása]; vállalatok promóciója [reklámozás]; utazások promóciója [reklámozása]; üzleti promóció;

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; telex útján biztosított üzleti promóciós

szolgáltatások; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok

osztásával; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; telefonon nyújtott promóciós

szolgáltatások; promóciós marketing; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; aukciós eladások

lebonyolítása; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; piackutatási

információnyújtás; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; reklámozással kapcsolatos információk

szolgáltatása; marketing beszámolók készítése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;

kereskedelmi információk szolgáltatása; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi üzleti

információk szolgáltatása számítógépes adatbázisok segítségével; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési

helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre

bocsátása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató

kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; online árverési szolgáltatás biztosítása;

rádiós és televíziós reklámozás; rádiós reklámozás; válaszra ösztönző reklámozás; hirdetések elhelyezése;

reklámlevél szolgáltatás; on-line hirdetői tevékenység IT hálózaton; más forgalmazók áruinak reklámozása,

lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen

forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy

kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait; reklámanyag frissítése;

reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési, marketing és promóciós szolgáltatások;

reklámozási szolgáltatások; ügynökségek rádiós és televíziós hirdetéseinek hirdetési anyagának terjesztése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; internetes weboldalakként

használható reklámok összeállítása; interneten használható reklámok összeállítása; reklámok, hirdetések

összeállítása; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; tanácsadás az üzletvezetés és marketing

területén; marketing menedzsment tanácsadás; közönségszolgálati [PR] konzultáció; franchiseoknak nyújtott,

reklámozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; reklám- és marketing konzultáció; telefonos és televíziós

árverések; televíziós reklámozás program; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi- vagy
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reklámcélú vásárok szervezése; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele; sportolók promóciós

menedzselése; hírességek promóciós menedzselése; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; piaci elemző és

kutató szolgáltatások; franchise-adók által nyújtott szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás ipari vagy

kereskedelmi vállalatok működtetésében vagy ügyvitelében; direkt marketing szolgáltatások; grafikus

reklámozási szolgáltatások; piackutatás és analízis; piackutatás; piackutatási szolgáltatások a műsorszóró

médiával kapcsolatban; piackutatási szolgáltatások kiadók számára; marketinggel kapcsolatos kutatási

szolgáltatások; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; vásárlói klub

szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra; manöken/modell közvetítés reklám vagy

kereskedelmi célból; üzleti merchandising kijelző szolgáltatások; marketing ügynökségek keresőmotorjai általi

marketing szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; reklámozási szolgáltatások biztosítása

adatbázisok útján; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; reklámszolgáltatások

televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; üzletvitellel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos reklámozási

szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; közberuházásokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; könyvekhez kapcsolódó hirdetési

szolgáltatások; tengeri és tengerészeti ágazatokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; ingatlantulajdonnal

kapcsolatos reklámszolgáltatások; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; sajtóreklámozási szolgáltatások;

reklámszolgáltatások építészeknek; virágárusok számára biztosított reklámozási szolgáltatások; reklámozási

szolgáltatások az irodalom területén; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámszolgáltatások

italok eladásának előmozdítására; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás, marketing és

promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó

tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; üzleti marketing szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; üzleti

konzultációs szolgáltatások marketinghez kapcsolódóan; pénzgyűjtési kampányok marketingjével kapcsolatos

üzleti konzultációs szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; piackutatási adatgyűjtő

szolgáltatások; márkaértékelési szolgáltatások; üzleti kockázatértékelési szolgáltatások; költségfelmérési

szolgáltatások; piacértékelési szolgáltatások; árverési szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; piackutatási

adatkinyerési szolgáltatások; reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; reklámszolgáltatások

szendvicsember táblák révén; alkalmi munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára;

márkaalkotási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése; reklámozásért felelős személyzet igazgatása; kereskedelmi információs szolgáltatások;

belső vállalati kommunikációs felmérések lebonyolítása; üzleti megvalósíthatósági tanulmányok készítése;

termelékenységi tanulmányok lebonyolítása; kereskedelmi vállalkozások működtetése; marketing tanulmányok

készítése; üzletvitel sportolók számára; reklámhely bérbeadása vonatokon; reklámhely bérbeadása brosúrákban;

 reklámhely bérbeadása vasúti létesítményeken.

 38    Vezeték nélküli, elektronikus képtovábbítás; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése;

vezeték nélküli műsorterjesztés; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; adatok távátvitele a távközlés

segítségével; internetszolgáltatások (isp); rádiós és televíziós programok közvetítése; adatok vagy audiovizuális

képek terjesztése globális számitógépes hálózaton vagy interneten keresztül; üzenetek és adatok közvetítése

elektronikus átadással; személyhívó szolgáltatások; üzenetek kézbesítése audiovizuális média által; üzenetek

kézbesítése elektronikus média által; elektronikus levelezés, e-mail; digitális audio és/vagy video közvetítés

távközlés útján; elektronikus adatátvitel távoli, globális adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az internetet

is; elektronikus adatátadás távoli és globális adatfeldolgozó hálózatokon keresztül, beleértve az internetet is;

elektronikus adatátvitel; távközlési hálózatról elérhető adatbázisban tárolt adatok elektronikus cseréje;

kommunikáció elektronikus hálózaton keresztül; elektronikus hang-, adat- és képátvitel televíziós és videós

műsorszórás segítségével; információk elektronikus továbbítása; elektronikus képátviteli szolgáltatások;
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elektronikus hirdetések (távközlés); televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós

sugárzása; pénzügyi információ sugárzása rádión keresztül; pénzügyi információ műholdas közvetítése; pénzügyi

információ televíziós sugárzása; zenei műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórás; információk sugárzása

televízión keresztül; kábeltévés közvetítés; műsorszórás globális számítógépes hálózat útján; műsorközvetítés

interneten keresztül; műsorközvetítés interneten keresztül; műholdas műsorszórás; rádió és televízió program

sugárzása; teleshop-műsorok közvetítése; műholdas közvetítés; rádióadás; video- és audioműsorok közvetítése az

interneten keresztül; audio műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; kommunikációval

kapcsolatos információ; információszolgáltatás távközlési ügyekben; műsorszórással kapcsolatos tájékoztatási

szolgáltatások; földi hordozható rádió adó-vevőre vonatkozó információs szolgáltatások; rádiótelefonokkal

kapcsolatos információs szolgáltatások; telekommunikációval kapcsolatos információs szolgáltatások; interaktív

távközlési szolgáltatások; interaktív szolgáltatások, amelyek megkönnyítik a műsorok automatikus rögzítését

nézői szokások/preferenciák alapján; előzetes műsorválasztást megkönnyítő interaktív szolgáltatások;

televízióműsorok rögzítését lehetővé tevő interaktív szolgáltatások; interaktív szolgáltatások televíziónézőknek a

műsorok előzetes kiválasztásának elősegítésére; interaktív televízió és rádió sugárzás; televíziós kábelhálózatok

működtetése; műholdvevő antennák működtetése; rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek üzemeltetése;

szélessávú távközlési hálózatok működtetése; távközlési rendszerek működtetése; távközlési berendezések

üzemeltetése; digitális zene közvetítése távközlés útján; online dokumentumok kézbesítése globális számítógépes

hálózaton keresztül; adatok vagy audiovizuális elemek közvetítése globális számítógépes hálózaton vagy

interneten keresztül; szimultán televíziós közvetítés globális számítógépes hálózatokon, interneten és vezeték

nélküli hálózatokon keresztül; jelzőberendezések, jelzőkészülékek bérbeadása, kölcsönzése; műholdas műsorvevő

antennák kölcsönzése, bérbeadása; vezeték nélküli kommunikációs rendszerek bérbeadása; jeldekóderek

bérbeadása, kölcsönzése; jeldekóderek kölcsönzése, bérbeadása [kommunikációhoz]; rádió adókészülékek

kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsorszóró készülékek, szettek kölcsönzése; kommunikációs berendezések

bérbeadása; kommunikációs csatornák bérbeadása, kommunikációs rendszerek kölcsönzése, bérbeadása;

kommunikációs készülékek és eszközök kölcsönzése; helyi hálózatok bérbeadása; megafonok bérbeadása,

kölcsönzése; műsorszóró berendezések bérbeadása, kölcsönzése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése;

rádiókommunikációs felszerelések kölcsönzése; távközlési berendezések kölcsönzése; frekvenciaátalakítók

kölcsönzése [kommunikációhoz]; fax adó-vevő készülékek kölcsönzése; rádióberendezések kölcsönzése;

rádiótelefonok kölcsönzése; mikrohullámú jeltovábbító rendszerek kölcsönzése, bérbeadása; távközlési

felszerelések, köztük telefonok és faxberendezések bérbeadása, kölcsönzése; távközlési vonalak bérbeadása;

távközlési készülékek és berendezések bérbeadása, kölcsönzése; távfeldolgozó készülékek és eszközök

kölcsönzése; számítógépes kommunikációs berendezések és felszerelések bérbeadása; hangjelek közvetítésére

szolgáló készülékek kölcsönzése; videojelközvetítő készülékek kölcsönzése; műsorközlő berendezések biztosítása

külső helyszínekre; üzenetkézbesítő készülékek kölcsönzése; üzenettároló készülékek kölcsönzése; képátviteli

berendezések kölcsönzése; rádiós személyhívó készülékek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsoridő bérlete;

globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];hozzáférési idő értékesítése

számítógépes adatbázisokhoz; hozzáférési idő bérbeadása weboldalakhoz [internetszolgáltatók]; műsorok adása

kábelen vagy műholdon keresztül; hangok, képek,jelek és adatok kábeles átvitele; kábelrádiós átvitel; műsorok

átvitele kábelen keresztül; számítógépek közötti kommunikáció biztosítása; mobiltelefonos kommunikáció;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; információ közlése elektronikus eszközökkel; számítógépes

adatközlés; műholdas információközlés; televíziós információközlés; kommunikáció elektromágneses hullámok

segítségével; kommunikáció analóg és digitális számitógépes terminálokon keresztül; kommunikáció számítógép

terminálokkal; kommunikáció elektronikus eszközökkel; kommunikáció multinacionális távközlési hálózatokon

keresztül; kommunikációs szolgáltatások számítógépek segítségével; kommunikáció számítógépes terminálok

útján, digitális átvitel vagy műhold által; kommunikáció rádión keresztül; elektronikus levelezőrendszerek általi

kommunikáció; telefontechnikai szolgáltatások; kommunikáció távirati úton; távnyomtatós kommunikáció;

televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; fax kommunikációs szolgáltatások; kommunikáció globális

számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; rádiófrekvenciás
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kommunikációs szolgáltatások; elektronikus kommunikációs szolgáltatások; kommunikáció távirat útján;

elektronikusan biztosított kommunikációs szolgáltatások; adatbankok közötti kommunikációs szolgáltatások;

számítógépek közötti kommunikációs szolgáltatások a sörgyártás számára; kábelkommunikációs szolgáltatások;

kommunikációs szolgáltatások számítógépes hálózatokon keresztül; rádiókommunikációs szolgáltatások;

műholdas kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások hangok elektronikus átvitelére;

kommunikációs szolgáltatások adatok elektronikus átvitelére; kommunikációs szolgáltatások képek elektronikus

átviteléhez; kommunikációs szolgáltatások vészjelzések kézbesítéséhez; kommunikációs szolgáltatások

információ átvitelére; kommunikációs szolgáltatások információ átvitelére elektronikus eszközökkel;

kommunikációs szolgáltatások adatbázishoz való hozzáféréshez; kommunikációs szolgáltatások elektronikus

adatcsere céljából; autótelefonos kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások

videokonferenciákhoz; mobiltelefon kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások, nevezetesen

adatok és dokumentumok elektronikus átvitele számítógép felhasználók között; nemzetközi adatátvitel; mobil

kommunikációs szolgáltatások; mobil rádió kommunikációk; hangok, képek, jelek és adatok hálózati átvitele;

kábeltelevíziós felszerelések bérbeadása; mobilkommunikációs felszerelések bérbeadása; hírügynökségek;

hírügynökségek [kommunikáció]; videokonferencia szolgáltatások; elektronikus távközlési összeköttetések

biztosítása; rádiós kommunikáció biztosítása; telefonos kommunikáció biztosítása; kommunikáció biztosítása

televíziós átvitel útján; internetszolgáltatók; felhasználói internet hozzáférés biztosítása (szolgáltatók); internethez

való használói hozzáférhetőség biztosítása (szolgáltatók); hozzáférés biztosítása adathálózatokban található

számítógépes programokhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; weblog-hozzáférés biztosítása; elektronikus

kommunikációs hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és

elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus helyekhez, oldalakhoz való hozzáférés

biztosítása; elektronikus online hálózathoz való hozzáférés biztosítása információkereséshez; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz és más számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; globális számítógépes információs hálózathoz való hozzáférés

biztosítása; globális számitógépes információs hálózathoz való többfelhasználós hozzáférés biztosítása; globális

számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása, információátadás és információterjesztés céljából;

adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése; számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférés és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése; internet hozzáférés biztosítása;

központi állományokban elektronikus úton tárolt adatokhoz vagy dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása

távkonzultációhoz; számítógép-hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; számítógépes hálózatokhoz és

internethez való hozzáférés biztosítása; elektronikus információs hálózati oldalakhoz való hozzáférés biztosítása;

digitális zenei weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása; digitális zenei weboldalokhoz való

hozzáférés biztosítása interneten; elektronikus üzenetküldő rendszerekhez való hozzáférés biztosítása; távközlési

hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; televízió hozzáférés biztosítása dekódoló készülékeken keresztül;

távközlési raktározási szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása; weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes webhelyekhez való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása internetes webhelyekhez; mp3

weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása; kommunikációs hálózatokhoz való számítógépes

hozzáférés biztosítása; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz;

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz vagy adatbázisokhoz;

távközlési hozzáférés és kapcsolatok biztosítása számítógépes adatbázisokhoz és az internethez; távközlési

hozzáférés és kapcsolatok vagy linkek biztosítása számítógépes és internetes adatbázisokkal; több felhasználós

vonalkapcsolás [dial-up] és dedikált internet hozzáférés biztosítása; többszörös felhasználású hozzáférés globális

számítógépes információs hálózatokhoz, széles körű információk átadásához és terjesztéséhez;

telekommunikációhoz kapcsolódó online információ szolgáltatás; online adattovábbítás; online szolgáltatások,

nevezetesen üzenetek küldése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása az internethez vagy adatbázisokhoz;

távközlési csatlakozások biztosítása internethez vagy adatbázisokhoz; adatkommunikáció elektronikus

eszközökkel; adatátvitel elektronikus levelezéssel; segítségnyújtás kábeltelevíziós kommunikációs szolgáltatások

biztosításához; képek műholdas közvetítése; elektronikus postafiók biztosítása; internetes fórumok biztosítása;
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online interaktív hirdetőtáblák; internetet és más kommunikációs hálózatokat használó levelezési szolgáltatások;

képek továbbítása számítógép segítségével; adatátvitel és adatközvetítés; rádióadás és vétel; adatbázis-információ

adása és vétele [továbbítása] távközlési hálózaton keresztül; üzenetek küldése és fogadása világméretű

számítógépes hálózatok segítségével; információtovábbítás adatkommunikáción keresztül, döntéshozatal

elősegítésére; rádiós adatközlés; telefonos információtovábbítás; információk átvitele telematikai kódokkal;

interaktív szórakoztató szoftverek továbbítása; rövid üzenetek átvitele; írott üzenetek, közlemények elektronikus

továbbítása; írott üzenetek, közlemények átvitele táviratok formájában; adatátviteli szolgáltatások; adatátvitel

elektronikus eszközökön keresztül; információtovábbítás elektronikus úton; telefonkapcsolattal működö

elektronikus képfeldolgozáson keresztül történő adatátvitel; adattovábbítás elektronikus levélben; adatok vagy

audiovizuális képek továbbítása globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; számítógépek és

munkaállomások közötti információtovábbítás; lézersugaras adatátvitel; mikrohullámú adatátvitel; információk

továbbítása az audiovizualitás területén; adattovábbítás audiovizuális berendezéseken keresztül; kábeles

adatátvitel; adatok továbbítása számítógép által; információátvitel távírógépen, műholdon keresztül;

információátvitel ugyanahhoz a telematikai hálózathoz kötött számítógépeken keresztül; információk továbbítása

elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül; adatátvitel kommunikációs műholdakon keresztül;

információtovábbítás belföldi és nemzetközi hálózatokon keresztül; információtovábbítás optikai távközlési

hálózatokon; adatátvitel rádiós személyhívón keresztül; információtovábbítás videokommunikációs rendszereken

keresztül; távközlési adatátvitel; telefonos adatátadás; információátvitel géptávírón keresztül; gyógyszerészeti

készítményekkel, gyógyszerekkel és higiéniával kapcsolatos információk átvitele; adatátviteli szolgáltatás;

műholdas adat-, hang- és képátvitel; elektronikus üzenetátvitel; üzenetek továbbítása számítógép segítségével;

üzenet és képtovábbítás; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; elektronikus üzenettovábbító

szolgáltatások; üzenettovábbítás távirat útján; internetes üzenetküldés; üzenettovábbítás faxon; üzenettovábbítás

telefonon; üzenetátvitel telexen; üzenetátvitel távírón [telex]; faxok továbbítása; üzenettovábbítás telefonon és

faxon; műholdas átvitel; telex átvitel; számítógépesített dokumentumok továbbítása; számítógépesített adatok

továbbítása kábel útján; számítógépesített adatok továbbítása rádió használatával; számítógépesített

adattovábbítás televízió segítségével; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; adatbázis-információk

átvitele telekommunikációs hálózatokon keresztül; jelátvitel elektronikus kereskedelem céljából

telekommunikációs rendszereken és adatkommunikációs rendszereken keresztül; képek továbbítása műholdakkal;

látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; látvány-, képtovábbítás műholdon

keresztül; kódolt üzenetek és képek átvitele; telefon vagy telekommunikációs hívások átvitele; telefonhívások

továbbítása; videofilmek továbbítása; üzenetek küldése; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk

továbbítása; hangátvitel elektronikus úton; műholdas hang-és képátvitel; hangtovábbítás interaktív multimédiás

hálózatokon keresztül; műholdas hangátvitel; élő közvetítések weboldalakon [webkamerás]; video-on-demand

szolgáltatások; üzenetek gyűjtése és küldése e-mailben; üzenetek gyűjtése és továbbítása; televízió műsorok

fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; hozzáférés tartalmakhoz, weboldalákhoz és portálokhoz;

távközléssel kapcsolatos szaktanácsadás; elektronikus üzenet továbbítás; televízió műsorok továbbítása,

közvetítése műholdon keresztül; videokonferencia berendezések biztosítása; elektronikus adatkapcsolati pontok

biztosítása; elektronikus videokapcsolatok biztosítása; elektronikus hangösszeköttetések biztosítása; frame relay

kapcsolati szolgáltatások biztosítása adattovábbításhoz; távközlési szolgáltatások és berendezések biztosítása és

bérbeadása; kommunikációval kapcsolatos jelentések biztosítása; elektronikus adatok cseréjét segítő

kommunikációs lehetőségek biztosítása; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; kommunikációs

lehetőségek biztosítása rádiós műholdakon keresztül; kommunikációs lehetőségek biztosítása digitális

adatcseréhez; kommunikációs eszközök biztosítása elektronikus úton történő adatcseréhez; kommunikációs

lehetőségek biztosítása rádión keresztül; kommunikációs szolgáltatások biztosítása telefonkártyák és hitelkártyák

felhasználásával; kommunikációs lehetőségek biztosítása kábelen keresztül; internetet használó csevegő vonalak

biztosítása; online listaszerverek biztosítása üzenetek átvitelére számítógép felhasználók között; rádióvétel és

rádióadás feltételeinek biztosítása; online elektronikus hirdetőtáblák biztosítása üzenetek továbbításához

számítógép felhasználók között; online fórumok biztosítása számítógép felhasználók között történő
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üzenetátvitelre; online csevegőszobák és szociális hálózat biztosítása számítógép-használók közötti

üzenetküldésre; online csevegőszobák biztosítása számítógép-használók közötti üzenetküldésre;

csevegőszobákhoz és elektronikus hirdetőtáblákhoz kapcsolódó online szolgáltatások biztosítása; rádiós

műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós műsorközlő felszerelések biztosítása külső

helyszínekre; telekonferencia létesítmények biztosítása oktatási célokra; médiakommunikációval kapcsolatos

információnyújtás; elektronikus kommunikációs kapcsolatok biztosítása; telekommunikációs infrastruktúrához

való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók] számára; magán mobil rádiószolgáltatások biztosítása;

telekonferencia szolgáltatások; műholdas kapacitás biztosítása [távközlés]; videokonferenciához szükséges

eszközök és felszerelések biztosítása; rádióvételt és rádióadást lehetővé tevő eszközök biztosítása; hívásfolyam

telefonvonalak biztosítása; telekommunikációs eszközök biztosítása oktatási célokra; távközlési eszközök,

berendezések biztosítása; adatbázisokhoz és internethez való telekommunikációs hozzáférés biztosítása;

rádiótelefonokkal kapcsolatos, televízión keresztül közvetített információnyújtás; központi kapcsoló

szolgáltatások nyújtása elektronikus hírközlő hálózatokhoz; távkonferencia szolgáltatások; online kommunikációs

szolgáltatások biztosítása; vezeték nélküli alkalmazási protokoll szolgáltatások nyújtása, beleértve a biztonságos

kommunikációs csatornák használatát; telefonszámokkal [telefonkönyv] kapcsolatos szolgáltatások nyújtása;

virtuális szolgáltatások biztosítása számítógép használók közti valós idejű interakcióhoz; adásidő biztosítása

kommunikációs szolgáltatásokhoz; számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés; információ

közvetítéséhez kapcsolódó számítógépes kommunikáció; számítógépesített kommunikációs szolgáltatások;

számítógépes hozzáférés telefonkönyvekhez; elektronikus hirdetőtáblák; információ számítógépes továbbítása

kódolt vagy terminálos hozzáféréssel, üzenetek továbbítása számítógép segítségével; információk és képek

továbbítása számítógéppel; üzenetek, információk és képek továbbítása számítógép segítségével; rádiós

információs, tájékoztató szolgáltatások; rádiótávközlés; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; rádiós

és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiós kommunikáció; rádiótelefonos

kommunikációs szolgáltatások; rádiótávírós kommunikációs szolgáltatások; üzenetváltás számitógépes átvitellel;

elektronikus postafiókok kölcsönzése, bérlése; műholdas adatátvitel online globális számitógépes hálózaton

keresztül; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; műholdas

televíziós műsorszórás; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; adatkommunikációval kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; elektronikus kommunikációval kapcsolatos tanácsadás; kommunikációs

berendezésekkel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; kommunikációs hálózattal kapcsolatos konzultáció;

biztonságos adat-, hang- vagy képátvitel; vészüzenetek küldése utazók számára [elektronikus eszközök

segítségével]; vészüzenetek küldése [elektronikus eszközökkel]; üzenetküldés számítógépes hálózatokon

keresztül; üzenetek küldése weboldalon keresztül; hírküldés, híradás [közvetítés]; üzenetküldés, -fogadás és

-továbbítás; adat áramoltatás; internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások;

internetes video streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; televízióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; televízióműsorok terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televíziós műsorok

terjesztése műhold által; fax szolgáltatások; telefonok kölcsönzése; telefonos és távközlési szolgáltatások; telefon-

és mobiltelefon szolgáltatások; telefonos távközlési szolgáltatások biztosítása előre fizetett telefonos

hívókártyákkal; államok közötti telefonszolgáltatások; távolsági telefonszolgáltatások; táviratos távközlési

szolgáltatások; információs távközlés (beleértve a weboldalakat); távközlési szolgáltatások; e-mailes

telekommunikáció; távközlési számítógépes terminálok, telematikán, műholdon, rádión, távírón, telefonon

keresztül; optikai szálas hálózatok segítségével biztosított távközlési szolgáltatások; internetalapú

telekommunikációs szolgáltatások; mobil rádióhálózatot használó távközlési szolgáltatások; távközlési

szolgáltatások adatok terjesztéséhez; távközlési szolgáltatások számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés

biztosításához; távközlési szolgáltatások információ faxon történő átviteléhez; távközlési szolgáltatások

adatbankokban tárolt információk eléréséhez; távközlési szolgáltatások légiutasoknak; távközlési szolgáltatások

betűszedéshez; telekommunikációs szolgáltatások, nevezetesen isdn szolgáltatások; telekommunikációs

szolgáltatások, más néven személyi kommunikációs szolgáltatások; távközlési szolgáltatások, nevezetesen

kéretlen reklámhívások megszakítása és megakadályozása; távközlési szolgáltatások, nevezetesen száloptikai
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hálózati szolgáltatások biztosítása; konzultáció telekommunikáció területén; telex irodai szolgáltatások;

telematikai kommunikáció számitógépes terminálok révén; telematikai szolgáltatások; jelszóval elérhető

telematikai szolgáltatások; telematikai [adatkommunikációs] szolgáltatások; telematikai adat- és fájlátvitel;

telematikai információküldés; géptávíró szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; előfizetéses televíziós

műsorszórás; elektronikus kommunikációs hálózatok üzemeltetése; elektronikus kommunikációs rendszerek

üzemeltetése; műsorszórási berendezések működtetése [műsorszórási szolgáltatások]; mobil kommunikációs

rendszerek működtetése; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; telekommunikációs hálózatok működtetése;

műholdas televíziós adók működtetése; személyhívó rendszerek működtetése; előfizetéses tv-szolgáltatás (fizetős

tv) működtetése, video-on-demand szolgáltatást beleértve; hozzáférés biztosítása online adatbázisokhoz; audio

kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális átviteli

szolgáltatások; automatikus telefonszolgálat; vezeték nélküli hangposta szolgáltatások; vezeték nélküli

kommunikációs szolgáltatások; vezeték nélküli telefonos szolgáltatások; vezeték nélküli digitális üzenetküldő

szolgáltatások; vezeték nélküli fax szolgáltatások; nagysebességű adatátviteli szolgáltatások távközlési hálózatok

működtetői számára; isp szolgáltatások; digitális kommunikációs szolgáltatások; digitális hálózati távközlési

szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; elektronikus levelezési és postafiók szolgáltatások; számitógép

segítségével biztosított elektronikus kommunikációs szolgáltatás; elektronikus kommunikációs szolgáltatások

bankok számára; elektronikus kommunikációs szolgáltatások pénzügyi intézmények részére; elektronikus

kommunikációs szolgáltatások adatok rögzítésére vonatkozóan; elektronikus kommunikációs szolgáltatások

antennán keresztül; elektronikus kommunikációs szolgáltatások kábelen keresztül; pénzügyi információk

nyújtásához kapcsolódó elektronikus kommunikációs szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatások;

elektronikus levelezési és üzenetküldési szolgáltatások; elektronikus posta szolgáltatások adat- és hangátvitelre;

elektronikus adatcsere-szolgáltatások; hitelkártyák hitelesítésével kapcsolatos elektronikus kommunikációs

szolgáltatások; elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; elektronikus és távközlési továbbítási szolgáltatások;

elektronikus átviteli szolgáltatások; elektronikus hangüzenetekkel kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus

rendelésátvitel; elektronikus levelezés és facsimile szolgáltatások; műsorszórási szolgáltatások; adatközvetítési

szolgáltatások; pay-per-view [ppv] televíziós adás; videoanyagok meghatározott közönségnek történő terjesztése

[narrowcasting]; hangposta szolgáltatások; hanggal aktiválható tárcsázási szolgáltatások; zenés, éneklő távirati

szolgáltatások; számítógéppel biztosított interaktív kommunikációs szolgáltatások; interaktív közvetítési és

kommunikációs szolgáltatások; internet-alapú telefonos szolgáltatások; internet szolgáltatások lakossági és

vállalati ügyfelek számára; internet portál szolgáltatások; időosztás szolgáltatások kommunikációs

készülékekhez; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon

vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; műsoradás kábelen; fax kommunikációs és átviteli

szolgáltatások; nyilvános telefonokkal kapcsolatos kommunikációs szolgáltatások; telex [távíró] kommunikációs

szolgáltatások; telex-üzenetes kommunikációs szolgáltatások; adatbank összekapcsolási szolgáltatások; mobil

telekommunikációs hálózati szolgáltatások; értéknövelt hálózati [kommunikációs] szolgáltatások;

rádiókommunikációs hálózati szolgáltatások; hírügynökségi szolgáltatások elektronikus továbbítás céljára;

hírügynökségek telekommunikációs szolgáltatásai; hírügynökségi szolgáltatások [hírek továbbítása]; hálózati

konferencia szolgáltatások; telekonferencia és videokonferencia szolgáltatások; videokonferencia szolgáltatások;

vonline kommunikációs szolgáltatások;online üzenetküldési szolgáltatások; száloptikás távközlési szolgáltatások;

pbX tárcsázási szolgáltatások; e-mail adatszolgáltatások; adatkommunikációs szolgáltatások; jelszóval elérhető

adatkommunikációs szolgáltatások; hozzáférési kóddal elérhető adatkommunikációs szolgáltatások; tengeri

rádiótelefonos hálózati szolgáltatások; hangüzenetek visszakeresésével kapcsolatos szolgáltatások; táviratok

továbbítása; útmutatók elektronikus átadása; adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások telekommunikációs

eszközökön keresztül; fax továbbító és visszakereső szolgáltatások; információátviteli szolgáltatások digitális

hálózatokon keresztül; elektronikus levelezés; e-mail; hálózatban lévő számítógépes rendszerek közötti

adatátviteli szolgáltatások; adatátviteli szolgáltatások mások részére; adatátviteli szolgáltatások távközlési

hálózatokon keresztül; adatátviteli szolgáltatások telematikus hálózatokon keresztül; üzenet szolgáltatások;

televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása, átvitele; videoüzenet szolgáltatások; videoátviteli
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szolgáltatások; hírközlés és hírügynökségek szolgáltatásai; hang- és adatátviteli szolgáltatások; internet

hozzáférési szolgáltatások; globális számítógépes hálózat hozzáférési szolgáltatások; elektronikus levél továbbító

szolgáltatások; weboldal továbbító szolgáltatások; híváskezelő szolgáltatások; számítógépes kommunikációs

szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; számítógépes telefonálás;

számítógépes továbbítási szolgáltatások; számitógépes adatátviteli szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások

rádió, telefon, távíró segítségével, internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; internetes rádiós műsorszórás;

rádiós/telefonos személyhívó szolgáltatások; rádiós képtávirat [fax] szolgáltatások; műholdas kommunikációs

szolgáltatások üzleti felhasználók számára; műholdas videokonferencia szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos

műholdas műsorszórási szolgáltatások; szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; sporteseményekkel

kapcsolatos műholdas műsorszórás; biztonságos e-mail szolgáltatások; biztonságos adat-, hang- és képátviteli

szolgáltatások; közvetlen elektronikus üzenetközvetítő szolgáltatások; üzenetküldési és -fogadási szolgáltatások;

online üzenetküldő szolgáltatások; üzenetküldési szolgáltatások; hívásrögzítési szolgáltatások; közösségi

hálózatok csevegőszoba szolgáltatásai; hangüzenet tárolási szolgáltatások; szélessávú és keskenysávú

rádióközlési szolgáltatások; szélessávú rádiós kommunikációs szolgáltatások; telefonos hangüzenet küldés;

telefonos üzenetküldő szolgáltatások; telefonos személyhívó szolgáltatások; távírószalagos szolgáltatások;

távírószalagos szolgáltatások; levegő-föld távközlési szolgáltatások; távközlési szolgáltatások pénzügyi

intézmények között; távközlési szolgáltatások számítógépes hálózatok között; telekommunikációs gateway

szolgáltatások; távközlési hozzáférési szolgáltatások; telex szolgáltatások; telematikai kommunikációs

szolgáltatások; teletext szolgáltatások; televizuális kommunikációs szolgáltatások; interaktív video text

szolgáltatások; elektronikus adatok megjelenítése információs táblákon; távközlési útválasztás és csomópont

szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

[beszélgetésterelés és összeköttetés]; videotelefon szolgáltatások; videokommunikációs szolgáltatások;

videotelefon szolgáltatások; videokonferenciaszolgáltatások biztosítása; videotex szolgáltatások; webcasting

szolgáltatások; híváskorlátozási szolgáltatások; videoközvetítés; videohálózatok zártláncú televízióhoz;

videohálózatok külső műsorközlési szolgáltatásokhoz; videohálózatok felügyeleti, örző-védő

szolgáltatásokhoz;telekonferenciák; virtuális csevegőszoba létesítése szöveges üzenetváltáshoz; távközlési

vonalak bérbeadása számítógépes hálózatok eléréséhez; hozzáférési idő értékesítése számítógépes

 adatbázisokhoz.

 41    Hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; filmforgalmazás; mozifilm-forgalmazás; televíziós

műsorok szindikálása; televíziós műsorok forgalmazása; televíziós műsorok terjesztése [nem szállítás];videókhoz

kapcsolódó díjátadók vendégül látása [szervezés]; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; elektronikus

kiadványszerkesztés; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; show-műsorok készítése; műholdas

televíziós show-k; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; mozifilmek kölcsönzése; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; filmforgalmazás [kivéve szállítás]; filmgyártás oktatási célokra; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmes szórakoztatás; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmstúdiók; zenei produkciók;

dalszerzés mozifilmekhez; rádiós zenei koncertek; televíziós zenei koncertek; élő zenei koncertek; előadási

helyszíneken bemutatott zenés esztrádműsorok; zenei rendezvények szervezése; zenei kazetták kölcsönzése;

zenekiadási szolgáltatások; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; videofilmekkel

kapcsolatos információs szolgáltatások; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; filmstúdiók; elektronikus

magazinok kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; elektronikus kiadványok

megjelentetése; kottafüzetek kiadása; web-es újságok megjelentetése; térképkiadási szolgáltatások; könyvkiadás;

könyvek és magazinok megjelentetése; információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása;

tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése;

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

kiadványok megjelentetése; szövegek, könyvek, magazinok és egyéb nyomtatott anyagok megjelentetése;

globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása; videoszalagok vágása; kiadói

szolgáltatások; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; rádió- és televíziókészülékek
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bérbeadása; mozifilmberendezések kölcsönzése, bérbeadása; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; audio lemezek

kölcsönzése; audiokazetták kölcsönzése; hangoskönyvek bérbeadása; audioberendezések kölcsönzése;

hangfelvételek kölcsönzése; zenét tartalmazó hangszalagok bérbeadása; audiovizuális készülékek kölcsönzése;

audiovizuális felvételek kölcsönzése; mozifilmek és hangfelvételek kölcsönzése; mozifilm-kamerák bérbeadása,

kölcsönzése; filmstúdiók bérbeadása; létesítmények bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; videoszalagok

kölcsönzése; magnókazetták bérbeadása; színpadi díszletek kölcsönzése; mozik bérbeadása; filmfelvevő

berendezések kölcsönzése; filmfelvevő gépek és berendezések kölcsönzése; cd lemezek kölcsönzése; rádió- és

televíziókölcsönzés; színpadi világításvezérlők bérbeadása; jelmezkölcsönzés [színházi vagy jelmezbáli]; film-

vagy televíziós díszlet kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; képfelvételt tartalmazó

mágnesszalagok kölcsönzése; akusztikus felvevő felszerelések bérbeadása; akusztikus lejátszó felszerelések

bérbeadása; elektronikus játékeszközök kölcsönzése; színpadi világító felszerelések bérbeadása; magnetofonok

bérbeadása; hanglemezek vagy hangfelvételt tartalmazó mágnesszalagok kölcsönzése; felvételek, cd-lemezek

vagy műsoros mágneses szalagok kölcsönzése; rádió- és televíziókészülék kölcsönzése; videokamerák

kölcsönzése; rádióvevő készülékek kölcsönzése; televízió (TV és rádió kölcsönzése) világítás bérbeadása

filmkulisszákhoz; világítás bérbeadása színházi előadásokhoz világítás bérbeadása televíziós felvételekhez;

világítóberendezések bérbeadása színpadi felszerelésekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy

televíziós stúdiók részére; világítóberendezések bérbeadása színházak számára; világítóberendezések bérbeadása

televízió-stúdióknak; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; búvárpipák kölcsönzése; sífelszerelés kölcsönzése;

festmények és kalligráfiák kölcsönzése; műsoros kazetták kölcsönzése; szórakoztató felvételek kölcsönzése;

televíziós kamerák kölcsönzése; televízió kölcsönzés; tévéműsorok kölcsönzése; teniszpályák kölcsönzése; előre

rögzített filmek kölcsönzése; felvett filmek kölcsönzése lemezeken; felvett filmek kölcsönzése videoszalagokon;

műsoros videoszalagok kölcsönzése; cd-lejátszók bérbeadása; hanglejátszó készülékek kölcsönzése, bérbeadása;

hangjelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása; videojelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása;

hangfelvevő berendezések bérbeadása, kölcsönzése; videolemezek kölcsönzése; videofilmek kölcsönzése;

videofelszerelések kölcsönzése; videojátékok kölcsönzése; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák

kölcsönzése; videoszalagok és mozifilmek kölcsönzése; videoszalagok, videokazetták és videogramok

kölcsönzése; videó képernyők bérbeadása; papírsárkányok kölcsönzése; hang- és videofelvételek kölcsönzése;

animációs rajzfilmek készítése; játékfilmek bemutatása; zenés előadások; zenés előadások; tánc, zene és dráma

előadások tartása; tévéműsorok bemutatása; videoelőadások; élő előadások bemutatása; élő zenekari előadások;

rock együttesek élő fellépései, előadásai; drámák előadása; zenés szórakoztatás zenekarok által; zenés

szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; koncertek bemutatása; élő komédiák bemutatása; koncertek

prezentálása; operák bemutatása; táncos előadások bemutatása; zenés szólóestek bemutatása; színházi

produkciók; színházi szórakoztatás; színházi előadások, animációs és élő egyaránt; színházi előadások, zenei

előadások; színházi produkció; színházi szolgáltatások; előadási helyszíneken bemutatott színházi esztrád

műsorok; filmszínházak; moziadaptáció és vágás; fílmszinházi szórakoztató szolgáltatások; filmfelvevő gépek és

berendezések (biztosítása); mozifilmek gyártása; filmszínházak; rajongói klubok; filmes és zenei produkciókkal

kapcsolatos tanácsadás; kulturális tevékenységek; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások

nyers felvételének készítése; csengőhangok az interneten [nem letölthető]; audioszalagok [hangkazetták] vágása;

filmszerkesztés, vágás; mozifilmek vágása; rádió- és televízióműsorok készítése; interaktív és digitális tömörítési

funkcióval rendelkező televíziós berendezések lízingje; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

zenei művek publikálása; zenei szövegek kiadása; könyvek publikálása és kiadása; kiadói és híradói, beszámolói

szolgáltatás; eseménynaptárak kiadása; színházi szövegkönyvek kiadása; szórólapok megjelentetése; oktatási

anyagok kiadása; adatbázisokban vagy az interneten hozzáférhető anyagok publikálása; mágneses vagy optikai

adathordozón tárolt anyagok kiadása; kották kiadása; dalok kiadása; elbeszélések kiadása; kézikönyvek kiadása;

elektronikus publikációk; folyóiratok publikálása; szövegek kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában;

dalszövegek kiadása lapok formájában; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatványok kiadása;

nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; rádión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások;

televízión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások biztosítása televízióműsorokon
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keresztül; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; közösségi

sport- és kulturális események szervezése; fesztiválok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; oktatási

célú fesztiválok rendezése; képzési célú fesztiválok rendezése; zenés előadások szervezése; hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása; távközléssel kapcsolatos éves konferencia szervezése; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák

rendezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztató célú

kiállítások szervezése és rendezése; közönség bevonását célzó játékok szervezése; színházi előadások szervezése;

kulturális show-k szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; színházi

előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; filmek oktatási célú közzététele; filmek bemutatása;;

Mozifilmek közvetítése; televízióműsorok bemutatása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása;

videofilmek bemutatása; golfütők egyéni felhasználókhoz való igazítása; tv- és rádióműsor előkészítés és

készítés; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; dokumentumfilmek készítése közvetítés céljából;

dokumentumfilmek készítése mozik részére; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; hírműsorok készítése

mozis vetítésre; képzési célú kiállítások szervezése; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; gyakornoki,

tanonci felkészítés; oktatási programok szervezése; feliratok készítése filmekhez; feliratozás készítése élő

színházi előadásokhoz; szórakoztató bemutatók szervezése; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádióműsorok

készítése; szövegek készítése kiadásra; tv műsorok készítése; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából;

szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szabványosított tesztek készítése, elvégzése és pontozása;

rádióműsorok terjesztése; tv programok értékesítése; animációs szolgáltatások; animációs és élő műsorok

gyártása; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; audio/vizuális bemutatók

készítése; műsoros audio kazetták készítése; hangfelvétel készítése; audioszalagok készítése szórakoztatási

célokra; zenei szórakoztató műsorok készítése; audiovizuális felvételek készítése; dokumentumfilmek készítése;

élő show-k készítése; tehetségkutató műsorok készítése; filmek készítése a labdarúgás aspektusairól; oktatási

filmek gyártása; zenei produkciók; zenés show-k készítése; zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése

hangstúdióban; zenés videók készítése; rajzos moziklipek gyártása; kabarék készítése; mozifilmgyártás és

-forgalmazás; rádióműsorok gyártása és szolgáltatása; televíziós műsorok készítése és forgalmazása;

rádióműsorok készítése és bemutatása; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése;

animációs mozis videoklipek gyártása; élő előadások készítése; kabaréműsorok készítése; színdarabok színpadra

állítása; színházi előadások; korcsolyashow-k készítése; folytatásos animációs kalandshow-k készítése; oktatási

célú tévéműsorok készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; különleges effektek készítése

filmekhez; különleges effektek készítése rádiók számára; televíziós speciális effektek készítése; színpadi show-k

rendezése; show-k és filmek készítése; kábeltelevíziós műsorok gyártása; teleshopping műsorok készítése;

televízió és rádió programok készítése; filmes tanulmányok készítése; sportesemények megrendezése;

sportesemények rendezése forgatáshoz; sportesemények rendezése a rádiók számára; sportesemények rendezése

televíziók számára; menedzsment-előadásokon kiosztott tananyagok összeállítása; televíziós show-műsor

készítés/rendezés; tévéfilmek gyártása; televíziós és mozifilmek készítése; élő televízióműsorok készítése

oktatáshoz; élő televízióműsorok készítése; televíziós tartalmak készítése; televíziós szórakoztató műsorok

készítése; élő szórakoztató televízióműsorok készítése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett

videofilmek elkészítése; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztató show-k készítése

táncosok részvételével; szórakoztató show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató show-k készítése

zenészek közreműködésével; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; szórakoztató televíziós

műsorok készítése; szórakoztató videoszalagok készítése; szórakoztató hangfelvételek gyártása; hang- és

zenefelvételek készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; kábeltelevíziós

műsorismertetés [műsor ütemezés]; hanganyagok készítése; szórakoztatási célú filmgyártás; videoszalagok

gyártása; videofilm gyártás és kölcsönzés; mozifilmek gyártása; mesterlemezek készítése; rádiós szórakoztató

műsorok készítése; világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; zárt feliratos televízióműsorok
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gyártása; videofilmgyártás; hang- és/vagy videofelvételek készítése; videokazetták gyártása; oktatóvideók

készítése; videolemezek gyártása; videofelvételek készítése; videoszalagok és videoszalagok gyártása

videolemezek előállítása; vállalati használatra vállalati oktatási célú képzéshez; videoszalagok gyártása vállalati

használatra menedzsment képzésekhez; élő szórakoztató műsorok rendezése; mozifilmek vetítése orvosi célokra;

mozifilmek vetítése technikai célokra; víziparkok üzemeltetése; általános műveltségi [írás-olvasás] tanfolyamok

lebonyolítása; atlétikai pályák üzemeltetése; hang vagy videostúdiók biztosítása; uszodai létesítmények;

baseballpályák üzemeltetése; biliárdszalonok üzemeltetése; digitális zeneszolgáltatás az internetről; digitális zene

szolgáltatása mp3-as internetes weboldalakról; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes weboldalakon [nem

letölthető]; elektronikus publikációk biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; élő

show-k rendezése; zenés szórakoztatás; élő zenei előadások; színházi ismertetők megjelentetése;

televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; mozik üzemeltetése; mozi [filmvetítési] lehetőségek

biztosítása; kulturális tevékenységek biztosítása; online kiadványok megjelentetése; elektronikus publikációk,

nem letölthetők; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

mozifilmeken keresztül; élő zenei előadások; rádiós szolgáltatások tananyag átismétléséhez; rádióműsor

összeállítása [ütemezés]; színházi show-k rendezése; színdarabok rendezése, zenés show-k rendezése;

színdarabok rendezése vagy bemutatása; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; zene rögzítése;

mikrofilmezési szolgáltatások; mikrofilmezés; videorögzítés; stúdiószolgáltatások; felvételi stúdiók; stúdió

szolgáltatások mozifilmek rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; hang-, film-, video-, és

televíziós stúdió szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós (műsor) gyártás; televíziós, rádiós műsorok és

filmek készítése; filmek feliratozása; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; vallási és inspiráló

mondanivalójú tévé- vagy rádióműsorok; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televíziós

műsortervezés [ütemezés]; hírügynökségi beszámolók; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére;

művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); művészeti kiállításokkal

kapcsolatos szolgáltatások; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi előadások művészeti

menedzsmentje, vezetése; előadóművészek művészi vezetése; stúdiók bérbeadása; füvészkertek, arborétumok;

hangversenytermek menedzsmentje; színházmenedzsment; mozi menedzsment; fényképészeti filmvágás;

fényképszerkesztés; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; írott szövegek szerkesztése;

rádióműsorok szerkesztése; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tv-műsorok szerkesztése [vágása];

szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos

szolgáltatások oktatási célokra; elektronikus szövegek megjelentetése; elektronikus műsorismertető

szolgáltatások; filmgyártási szolgáltatások; koncerttermek, varieték; zenei produkciók; zenei fesztiválokkal

kapcsolatos szolgáltatások; zenés szórakoztató szolgáltatások; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók];

zeneszerzés; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus

kiadói szolgáltatásokat); magazinok kiadása; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; útikönyv-kiadási

szolgáltatások; video- és audiofelvételek kölcsönzése; video kölcsönzési szolgáltatások; mozi- vagy színháztermi

szolgáltatások; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás);

szolgáltatások mozifilmek bemutatásához; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások;

hangszalagok [audio kazetták] gyártása; show-k gyártása; mozifilm-gyártási szolgáltatások; szórakoztató anyagok

készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; videokészítési

szolgáltatások szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; hangfelvétel készítés hangrögzítő és

videós szórakoztatási szolgáltatások; hang- és videofelvételek készítése audio-, film-, video- és televíziós

felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; próbahelyiség [felvevő] biztosítása stúdiókban; stúdiószolgáltatások

filmfelvételekhez; zenestúdiók szolgáltatásai; hanglemezek gyártásához kapcsolódó stúdió-szolgáltatások;

stúdiószolgáltatások televíziók számára; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós műsorismertetési

szolgáltatások; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos szolgáltatások; animációs

szórakoztató mozifilm készítésével kapcsolatos szolgáltatások; kulturális szolgáltatások; zenés előadások; videók,

videofelvételek készítése; videós szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató anyagok készítése videók formájában;

zeneszolgáltatás; rádióműsorokhoz kapcsolódó vidámparki szolgáltatások; televízió-műsorokhoz kapcsolódó
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vidámparki szolgáltatások; filmek történeteihez kapcsolódó vidámparki szolgáltatások, videoszalagok

kölcsönzése; könyvtárak filmek kölcsönzésére; könyvtárak videók kölcsönzésére; kábeltelevízión keresztül

biztosított szórakoztatás; teletext rendszereken keresztül nyújtott szórakoztatás; telefonos szórakoztatás;

szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatás állandó televízióműsorok formájában a varieté

területén; rádiós szórakoztatás; telefonon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások

koncertelőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok formájában; szórakoztatási

szolgáltatások élő show-khoz; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók;

 eredeti felvételek készítése; hanglemezek bérlete.

 ( 210 ) M 19 03382

 ( 220 ) 2019.11.06.

 ( 731 )  Bikfalvi Mónika, Szigetmonostor (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; kiscsoportos túrák szervezése Írországba; körutak, túrák

 lebonyolítása; túraszervezés és kivitelezés; utazás koordinálása egyének és csoportok számára.

 ( 210 ) M 19 03383

 ( 220 ) 2019.11.06.

 ( 731 )  Kőrösi Katalin, Rajka (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Blogírási szolgáltatások; coaching; coaching [tréning]; csoportos coaching; csoportos mentoring; csoportos

tanácsadás; egyéni coaching; egyéni mentoring; egyéni tanácsadás; életmód tanácsadás; életmód tanácsadás

(képzés); előadások szervezése és lebonyolítása; képzés szervezése; képzési vagy oktatási szolgáltatások life

coaching [életvezetési tanácsadás] területén; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési

tanácsadás] területén; kiadványok megjelentetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

meditációs képzés, tréning; mentorálás; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási szolgáltatások

coaching formájában; online kiadványok megjelentetése; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; önismereti tanfolyamok [oktatás]; személyi coaching [képzés]; személyiségfejlesztő tréning;

szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; táborok szervezése és lebonyolítása;

tanfolyamok, képzések; tréningek szervezése és lebonyolítása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és

 rendezése.

 ( 210 ) M 19 03387

 ( 220 ) 2019.11.05.

 ( 731 )  Animated Light Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) BHARB

 ( 511 )  25    Esküvői ruhák; egyrészes ruhák; estélyi ruházat; koszorúslány ruhák; lányka ruhák; menyasszonyi ruhák;

 női alkalmi ruhák; női ruhák; stólák, váll takarására szolgáló ruhadarabok.

 ( 210 ) M 19 03403

 ( 220 ) 2019.11.06.
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 ( 731 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York, NY (US)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GLAMOUR BEAUTY FESTIVAL

 ( 511 )  35    Kiállítások szervezése kereskedelmi vagy hirdetési célokra; vásárok és kiállítások szervezése és

 lebonyolítása üzleti és hirdetési célokra.

  41    Kiállítások szervezése szépség, bevásárlás és divat területén kulturális vagy oktatási célokra.

 ( 210 ) M 19 03409

 ( 220 ) 2019.11.07.

 ( 731 )  Berenson Daniel 50%, Budapest (HU)

 Szini Béla 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  DR. SIMALA ZOLTÁN Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Room for Dessert

 ( 511 )  43    Ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállásbiztosítás nyaralókban; motelek;

online információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban; panziók; online információnyújtás

szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállás biztosítása szállodákban és motelekben; szállásadási szolgáltatások

üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásfoglalás szállodákba;

szállásinformációk biztosítása az interneten; szálláskiadás nyaraláshoz; szállásszervezés turisták számára;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai elhelyezés értékelése; szállodai és motelszolgáltatások;

szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások;

szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely

szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák

lefoglalása utazók számára; szállodai szolgáltatás; szállodai szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos elektronikus

információs szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal kapcsolatos információk;

szállodakomplexumok; szállók, turistaszállók; szobafoglalás utazóknak; szobafoglalási, valamint szállodai

foglalási szolgáltatások biztosítása; turistaházak, üdülők; turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások;

turistaszállók; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; üdülési szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek

bérbeadása; üdülési szálláshelyek biztosítása; üdülőhelyi szállások; üdülők, üdülőházak bérbeadása;

üdülőszállások értékelése; vendégházak; bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények

biztosítása különleges alkalmakra; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; létesítmények biztosítása

konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; létesítmények biztosítása vásárokhoz és

kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; szakmai bemutatók, kiállítások

létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely biztosítás találkozókhoz;

ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételek és italok biztosítása

bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban;

ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása internet

kávézókban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban;

ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek

számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés;

ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési

szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermek értékelései; éttermek [szolgáltatások];

éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások;

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

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

tájékoztató szolgáltatások; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; főzési tanácsadás; grilléttermek;

gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok

felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék;
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kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására;

koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs

szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf

szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek;

pizzériák; ramen étterem szolgáltatásai; pub szolgáltatások; salátabárok; snack-szolgáltatások;

sommelier-szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások; sushi éttermi szolgáltatások; sütési technikákkal

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés

megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szolgáltatások

ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban;

tájékoztatás bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás nyújtása

éttermekkel kapcsolatban; tapas bárok; teaházak; teaházi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások;

tortadíszítések; ügynökségi szolgáltatások éttermi foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások éttermi

asztalfoglalásokkal kapcsolatban; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások

[étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; zártkörű drinkbár

szolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi

szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró [büfé] szolgáltatások;

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

számára; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások;

elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek;

elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői

fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és

 italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból.

 ( 210 ) M 19 03410

 ( 220 ) 2019.11.06.

 ( 731 )  LOUNGE DESIGN Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

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

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

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

szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri

reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás;

termékminták, áruminták terjesztése; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; vállalati kommunikációs

 szolgáltatások.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú

kiállítások szervezése; nyereményjátékok működtetése; partik tervezése [szórakoztatás]; sportfelszerelések

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2);

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M185



sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];

 zenei produkciók.

 ( 210 ) M 19 03411

 ( 220 ) 2019.11.06.

 ( 731 )  Dr. Pusztai Erzsébet, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kajdi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások.

  44    Terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03414

 ( 220 ) 2019.11.08.

 ( 731 )  Pan Jinlai, Budapest (HU)

 ( 740 )  Küller Andrea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 ( 210 ) M 19 03415

 ( 220 ) 2019.11.08.

 ( 731 )  DOMI-DÓR Tervezői, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Naszádos Krisztina, Budapest

 ( 541 ) "A MINŐSÉG NYITJA"

 ( 511 )  6    Ablakredőnyök, zsaluk fémből; ajtókilincsek fémből; ajtóvasalások.

 19    Ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtópanelek, nem fémből; keretek (nem fémből) üvegezett

 ablakokhoz.

 ( 210 ) M 19 03418

 ( 220 ) 2019.11.08.

 ( 731 )  DOMI-DÓR Tervezői, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Naszádos Krisztina, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  6    Ablakredőnyök, zsaluk fémből; ajtókilincsek fémből; ajtóvasalások.

 19    Ajtók, nem fémből; ajtókeretek, nem fémből; ajtópanelek, nem fémből; keretek (nem fémből) üvegezett

 ablakokhoz.

 ( 210 ) M 19 03419

 ( 220 ) 2019.11.08.

 ( 731 )  Reketye-Trifán Zoltán, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   32    Kézműves sörök.

  43    Vendéglátás; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben.

 ( 210 ) M 19 03421

 ( 220 ) 2019.11.08.

 ( 731 )  Le Troquet Wines Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Schmidt Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos borok; csendes borok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; oltalom alatt álló földrajzi

jelzéssel ellátott borok; rozé borok; borok; fehérbor; bort tartalmazó italok [fröccsök]; habzó szőlőbor; habzóbor,

 pezsgő; pezsgős borok; vörösbor; természetes habzóborok; szőlőbor; szeszes italok; alkoholtartalmú italok.

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

árubeszerzés másik vállalkozás megbízásából; import és export szolgáltatások; alkoholtartalmú italokkal

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

nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

 reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 43    Vendéglátóipar; alkoholos italok felszolgálása; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási

szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátással

kapcsolatos szolgáltatások; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára;

 vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 19 03422

 ( 220 ) 2019.11.08.

 ( 731 )  Barát Hella, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Jótékonysági célú gyűjtések szervezése hátrányos helyzetű gyermekek számára.

 ( 210 ) M 19 03467
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 ( 220 ) 2019.11.14.

 ( 731 )  Farkas Ádám, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 541 ) Zsüffland Party Series

 ( 511 )  41    Diszkók szolgáltatásai; diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [diszkó];

éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai mulatók szolgáltatásai; éjszakai

szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; élő

szórakoztatási szolgáltatások; énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; fesztiválok szervezése

szórakoztatási célokra; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; létesítmények biztosítása

szórakoztatási célokra; lézershow-k [szórakoztatás]; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; partik

tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; partik tervezése [szórakoztatás]; szórakozási, szórakoztatási

információk; szórakoztatás; szórakoztatás roadshow-k segítségével; szórakoztatási célú audiovizuális bemutató

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

célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatási információs

szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; élő zenés szolgáltatások; szórakoztató show-k készítése zenészek

közreműködésével; zenés előadások; zenés előadások bemutatása; zenés előadások szervezése; zenés koncertek;

 zenés show-k rendezése; zenés szórakoztatás.

 ( 210 ) M 19 03473

 ( 220 ) 2019.11.14.

 ( 731 )  Jinger Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével;

 rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Reklámozás; irodai munkák.

  41    Nevelés; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 19 03480

 ( 220 ) 2019.11.14.

 ( 731 )  Louis Vuitton Malletier, Paris (FR)

 ( 300 )  4551823 2019.05.16. FR

 4551829 2019.05.16. FR

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OBJETS NOMADES

 ( 511 )  11    Lámpák; fali világítókészülékek; éjszakai elektromos világítókészülékek; kültéri lámák; elektromos

zseblámpák; világítástechnikai berendezések; hordozható elektromos ventilátorok; elektromos ventilátorok

 személyes használatra; reflektoros izzók; napelemes lámpák; keresőlámpák.

 20    Irodabútorok; iroda-felszerelések [bútorok]; polcos íróasztalok [bútorok]; székek mint irodabútorok;

bútorok lakásba, irodába és kertbe; ülőbútorok; dönthető támlájú székek; irodai székek; irodai forgószékek

tervezéshez; bankettszékek; fejpárnák ülő pozícióhoz; székek; nyugszékek; állítható támlájú szék; zsámolyok;

ebédlőszékek; konferencia székek; forgószékek; hintaszékek; felfújható székek; többfunkciós székek, fotelágyak;

talpas székek; dönthető támlájú fotelek [bútorok]; székek görgős kerekekkel; vázas székek; babzsák-fotelek;

alacsony, karfa nélküli, kandalló mellé való székek; ebédlőasztalok; asztalok; irodai asztalok; dolgozóasztalok
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összecsukható asztalok; asztalok fémből; kétlábú asztalok; asztalok [bútor] dohányzóasztalok; kisasztalkák;

konferencia asztalok; lehajtható lapú asztalok íróasztalok és asztalok; konyhai asztalok; műszaki rajzasztalok;

számítógépes asztalok; asztalok kerti használatra; piknik asztalok; falra szerelt pelenkázók; babaszékek;

gyerekülések; székek fémből; padok [bútorok]; etetőszékek [bútorok]; fém padok, padülések; redőnyös

íróasztalok; hordozható álló asztalok; ölbe vehető asztallapok; mozgatható, görgős íróasztalok; elemes íróasztalok

[bútorok]; állítható magasságú íróasztalok; álló asztalok; karosszékek; dönthető támlájú karosszékek, fotelek;

kanapék; díványágyak; fali díványok; kihúzható szófák; kétszemélyes padok; ágyak gyermekeknek; felhajtható

ágyak; állítható ágyak; puffok; hordozható ágyak; fából készült ágyak; ággyá alakítható bútorok; ágyak belső

rugózású matracokkal; textilből készült zsák formájú gyermekágyak; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák,

díszpárnák; gyerekbútorok; polcok mint babaszoba bútorok; hintaágyak; spanyolfalak; kültéri bútorok; kerti

bútorok; műanyag kerti bútorok; fém kerti bútorok; alumínium kerti bútorok; fából készült kerti bútorok; nappali

bútorok; hálószobái szekrények; hálószobabútor; beépített hálószobabútor; ágyneműk, a vászonhuzatok

kivételével; éjjeli szekrények; fésülködő asztal [bútor]; tároló ládák fából; tároló ládák műanyagból;

könyvállványok; könyvszekrények; bárszékek; strandágyak; napellenzővel ellátott napozóágyak; tükörkeretek;

 dísztükrök.

 21    Műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból, cserépből vagy üvegből, étkészletek; üvegek

[tárolóedények]; levesestálak; teáskészletek [terítékek]; kávéskészletek; evőpálcikák (kínai -), konyhai eszközök,

kis méretű; borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvapamacs tartók; cipőkefék; párologtatók; dekantálók; vázák;

gyertyatartók; cipőkanalak; tálalátétek [asztali eszközök]; sámfák [tágítók]; gyertyaoltók; konyhai darálók, nem

elektromos; piperetáskák, neszesszerek; piknik kosarak edénykészlettel; palacknyitók, elektromos és nem

elektromos; dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; konyhai vágódeszkák; kozmetikai kompakt púderek;

sószórók; étkészlet, kis méretű főzőedények, tárolóedények háztartási és konyhai használatra; parfümös üvegek;

patika edények; konyhai vízadagolók, nem nemesfémből; virágtálak nemesfémből; kő padlóvázák; padlóvázák;

 virágvázák; üveg padlóvázák; cserépkorsók; agyag padlóvázák; cserépedények; üvegvázák; rituális virágvázák.

 22    Kötelek; padlószőnyegek vinylből; vitorlák; vitorlák vitorlás szörfökhöz; függőágyak; előtetők

 textilanyagokból; sátrak; zsákok [kézitáskák] textilanyagokból csomagoláshoz; pehely [finom toll].

 24    Textilek és textiláruk, melyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk és asztalterítők; ágytakarók; úti

takarók, plédek; vásznak; díszpárnahuzatok; ágyneműk és takarók; ágyterítők; lepedők; karimás párnahuzatok;

huzatok paplanokhoz dunyhákhoz; fürdőszobai vászonneműk, ruházat kivételével; fürdőlepedők; törölközők;

fürdőkesztyűk; asztalterítők, nem papírból; asztalterítők, nem papírból, textilszalvéták; tányéralátétek textilből;

zsebkendők textilanyagokból; címkék textilből pólyatakarók; textil falidíszek; kis textil asztalkendők,

csipketerítők; zászlófüzérek textilből; dunyhák, paplanok; szövetzászlók; golf törölközők; kéztörlők; csuklyás

törölközők; konyhai törölközők; párnahuzatok; takaró újszülött babáknak; selyemtakarók; egyszemélyes

tányéralátétek textilből; asztalterítők textilből; gyapjútakarók; textilek és textilhelyettesítők; függönyök textilből

 vagy műanyagból hálózsákok.

  27    Tapéta; textiltapéták; padlóburkolatok; szőnyegek, pokrócok, lábtörlők; nem textilből készült falidíszek.

 ( 210 ) M 19 03482

 ( 220 ) 2019.11.15.

 ( 731 )  DryCom Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) welovebudapest

 ( 511 )  9    Szoftverek; letölthető szoftverek; applikációs szoftver.

  16    Nyomdaipari termékek.

  35    Reklámozási és promóciós szolgáltatások; eseménymarketing.

  41    Online sajtótermék megjelentetése; online kiadványok megjelentetése.

 ( 210 ) M 19 03483

 ( 220 ) 2019.11.15.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M189



 ( 731 )  DryCom Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) welovebalaton

 ( 511 )  9    Szoftverek; letölthető szoftverek; applikációs szoftver.

  16    Nyomdaipari termékek.

  35    Reklámozási és promóciós szolgáltatások; eseménymarketing.

  41    Online sajtótermék megjelentetése; online kiadványok megjelentetése.

 ( 210 ) M 19 03498

 ( 220 ) 2019.11.18.

 ( 731 )  Szabó István, Berettyóújfalu (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők állatok számára.

  31    Táplálékok és takarmányok állatoknak.

 ( 210 ) M 19 03504

 ( 220 ) 2019.11.18.

 ( 731 )  Szebenyi István, Göd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Kulturális fesztiválok szervezése.

 ( 210 ) M 19 03507

 ( 220 ) 2017.09.04.

 ( 731 )  Gerstacker Marken GbR, Nürnberg (DE)

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

 ( 541 ) Albrecht Dürer

 ( 511 )  33    Forralt bor; ízesített bortartalmú italok; röviditalok vagy bor alapú koktélok és aperitifek; szesz és bor alapú

 puncs.

 ( 210 ) M 19 03518

 ( 220 ) 2019.11.20.

 ( 731 )  HENKEL AG & CO. KGaA, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SZILBETON

 ( 511 ) 1    Vegyszerek ipari használatra, feldolgozatlan műgyanták; feldolgozatlan műanyagok; ragasztók ipari

 használatra.

 17    Tömő-, dugaszoló-, és szigetelőanyagok, tömítőanyagok illesztésekhez, tömítő anyagok, tömítő szerek,

tömítő szilikonvegyületek, hővel szemben védő- és szigetelőanyagok, szilikongyanták (a 17. osztályba tartozó
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félkész termékek), tömítések, szigetelések, tömítőanyagok folyékony-, paszta-, gitt- vagy por alakban; bitumenes

anyagok tetőfedéshez, szigetelő- és hangszigetelő anyagok; tömőanyagok műanyagból, elsősorban műanyag

habok; szigetelő fóliák; öntapadós tömítések (nem irodaszer, háztartási vagy gyógyászati célra); szigetelés céljára

 szolgáló vízszigetelő membránok, tömítő membránok, poliuretán habok.

 19    Építőanyagok (nem fém); nem fém merev csövek építéshez; aszfalt, szurok és bitumen, nem fémből készült

hordozható épületek; nem fémből készült emlékművek; bitumen; bitumenes anyagok tetőfedéshez, bitumenes

termékek épületekhez; épületek, nem fémből; cement, agyag, beton, habarcs, gipsz, burkolólapok, nem fémből,

 építéshez.

 ( 210 ) M 19 03526

 ( 220 ) 2019.11.21.

 ( 731 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) NOVUM Teszt

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

 ( 210 ) M 19 03527

 ( 220 ) 2019.11.21.

 ( 731 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dcont NOVUM

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

  10    Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

  44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, on-line vércukornaplóval kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03528

 ( 220 ) 2019.11.21.

 ( 731 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) ETALON Teszt

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

 ( 210 ) M 19 03529

 ( 220 ) 2019.11.21.

 ( 731 )  BOIRON, Messimy (FR)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály és Dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 541 ) CORYLIA NEO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, homeopátiás gyógyszerek; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 19 03533

 ( 220 ) 2019.11.21.

 ( 731 )  Sydnex Kft., Tiszalúc (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CEBU

 ( 511 )  16    Műanyag zacskók jég csomagolásához; szendvicspapírok; műanyag zsinórok zsákok összekötésére;

papírzsákok; szemetes zsákok; bélelő zsákok; kukazsákok; záró szalagos szemeteszsákok; uzsonnás tasakok;

fagyasztó és hűtőtasakok; háztartási alumínium fóliák; frissentartó fóliák; zacskók mikrohullámú sütéshez;

sütözacskók; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; simítózáras tasakok; egyszer használatos PE

 (polietilén) kesztyű; egyszer használatos esőkabát (poncho); sütőpapír; szilikonos sütőpapír; gumigyűrű.
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 ( 210 ) M 19 03546

 ( 220 ) 2019.11.22.

 ( 731 )  GLOBAL POST INTERNATIONAL LLC., Lewes, Delaware (US)

 ( 740 )  Bodolai László, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 19 03548

 ( 220 ) 2019.11.22.

 ( 731 )  Magyar Faápolók Egyesülete, Érd (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Egyesületi tevékenység, kollokviumok, konferenciák szervezése és lebonyolítása; szakmai klubok

 működtetése; kertészeti ágazattal kapcsolatos szakmai képzések és oktatási szolgáltatások.

  44    Kertészi és kertészeti szolgáltatások, kertészeti információnyújtás és tanácsadás.

 ( 210 ) M 19 03554

 ( 220 ) 2019.11.25.

 ( 731 )  Bátkay Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DrumCafe

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 03555

 ( 220 ) 2019.11.25.

 ( 731 )  Horváth István Attila, Gyömrő (HU)

 ( 740 )  Dr. Sipka Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos borok; asztali borok; csendes borok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; forralt borok;

megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett

 borok; bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; égetett szeszes ital alapú aperitifek.

  40    Borok termelése mások javára.

  44    Szőlőtermesztés borkészítés céljából.

 ( 210 ) M 19 03559

 ( 220 ) 2019.11.25.
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 ( 731 )  PIKTOR Festék és Háztartási Vegyiáru Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Takácsné dr. Nagy Anett, Koroncó

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

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.

3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

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

 csiszolószerek.

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

 borotvák.

 ( 210 ) M 19 03566

 ( 220 ) 2019.11.26.

 ( 731 )  Eckhardt Tibor, Vác (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Építészeti tervek; építészeti makettek; építészeti modellek; nyomtatványok.

 42    Tudományos és technológiai szolgáltatások; mérnöki munkák; épületek tervezése; építészeti és

 várostervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03567

 ( 220 ) 2019.11.26.

 ( 731 )  dr. Nagy András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építés; építkezés; bontás; épületek kivitelezése.

 42    Tudományos és technológiai szolgáltatások; mérnöki munkák; épületek tervezése; építészeti és

 várostervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03569

 ( 220 ) 2019.11.25.

 ( 731 )  Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., Reynoldsburg Ohio (US)

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

 ( 541 ) FIRST LOVE

 ( 511 )  3    Illatszer készítmények; parfümök; testápolók; testpermetek; illatosított dezodorok.
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 ( 210 ) M 19 03571

 ( 220 ) 2019.11.26.

 ( 731 )  FOX CONSULTING Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KiwiSun Bioszolárium hálózat. Itt nem égsz, barnulsz!

 ( 511 )  11    Csövek (egészségügyi berendezések részei), fénycsövek; szolárium berendezések (napágyak); ultraibolya

 sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra.

 44    Humán higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szépségszalonokkal kapcsolatos szolgáltatások;

szolárium szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai;

 szépségszalonok.

 ( 210 ) M 19 03599

 ( 220 ) 2019.11.27.

 ( 731 )  Habera Annamária, Biatorbágy (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 19 03600

 ( 220 ) 2019.11.27.

 ( 731 )  Bakos és Társai Bt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete Gábor, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása (futárszolgálatok, áruszállítás).

  43    Éttermi szolgáltatások (gyorséttermek, snack bárok, vendéglátás).

 ( 210 ) M 19 03608

 ( 220 ) 2019.11.28.

 ( 731 )  Huitang Global Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi

 szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.
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 ( 210 ) M 19 03616

 ( 220 ) 2019.11.28.

 ( 731 )  Koltai Krisztina Anett, Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Csillárok; díszszökőkutak; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromos lámpák; fénycsövek világításra;

fény diffúzorok; foglalatok elektromos lámpákhoz; gömblámpák; ívlámpák; izzószálak elektromos izzókba,

lámpákba; izzószálas égők; lámpák; LED-diódás világító berendezések; párologtató készülékek, evaporátorok;

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

 berendezések.

 20    Bútorok; ezüstözött üveg [tükrök]; gyöngyfüggönyök, díszítés céljára; gyöngyház nyers vagy félig

megmunkált állapotban; képkeretek; korall; mellszobrok fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; mozgó

függődíszek [dekoráció]; műasztalosipari termékek [bútorok]; művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy

 műanyagból; tükörcsempék; tükrök (ezüstözött üveg).

 21    Agyagedények; akváriumok (szobai -); festett üvegáru; kristályok [üvegáruk]; műtárgyak porcelánból,

kerámiából, agyagból vagy üvegből; párologtatók; porcelándíszek; porcelánok; porított üveg dekorációs célra;

síküveg [nyersanyag]; üveg, beépített vékony elektromos vezetékekkel; üvegek; üvegmozaikok, nem építési

célra; üveg nyers vagy félig megmunkált állapotban, az építési üveg kivételével; vázák; zománcozott üveg, nem

 építkezéshez.

 42    Csomagolástervezés; divattervezés; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások;

felhőalapú számítástechnika; grafikai tervezés; ipari formatervezés; mérnöki munkák, szolgáltatások;

népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése; stíldíszítés [ipari formatervezés];

 számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertervezés.

 ( 210 ) M 19 03628

 ( 220 ) 2019.11.29.

 ( 731 )  Jean Paul Chavanon, Le Pouliguen (FR)

 Michel Henri Chavanon, La Rochelle (FR)

 Erik Jacques Albert Chavanon, Seiches-Sur-Le-Loire (FR)

 Gildas Paul François Chavanon, Dampierre Sur Loire (FR)

 Jean-Marie Thierry François Chavanon, Creteil (FR)

 Pierre-Yves Benoit Chavanon, Grenoble (FR)

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

 ( 541 ) DATIF P.C. NEO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények; homeopátiás gyógyszerek idegi és alvási rendellenességek kezelésére.

 ( 210 ) M 19 03629

 ( 220 ) 2019.11.29.

 ( 731 )  Alpha-Vet Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) FERTIGUM

 ( 511 ) 1    Műtrágyák; műtrágyázó készítmények; növények növekedését szabályozó készítmények; nyomelem

készítmények növények részére; biológiai készítmények, nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra;
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algák [trágyák]; sók [trágyák]; talajkondicionáló vegyi termékek; tőzeg [trágya]; humusz; humuszos fejtrágya;

nitrogén műtrágyák; kálisó; kálium; halliszt műtrágyák; szuperfoszfátok [trágyák]; foszfátok [trágyák];

 kalcium-ciánamid [trágya]; salakok [trágyák].

 ( 210 ) M 19 03630

 ( 220 ) 2019.11.29.

 ( 731 )  Alpha-Vet Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Fulvit

 ( 511 ) 1    Műtrágyák; műtrágyázó készítmények; növények növekedését szabályozó készítmények; nyomelem

készítmények növények részére; biológiai készítmények, nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra;

algák [trágyák]; sók [trágyák]; talajkondicionáló vegyi termékek; tőzeg [trágya]; humusz; humuszos fejtrágya;

nitrogén műtrágyák; kálisó; kálium; halliszt műtrágyák; szuperfoszfátok [trágyák]; foszfátok [trágyák];

 kalcium-ciánamid [trágya]; salakok [trágyák].

 ( 210 ) M 19 03631

 ( 220 ) 2019.11.29.

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

 ( 541 ) Sára-Csoóri Életműdíj

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Távközlés; hírügynökségek, internetes fórumok biztosítása, kábeltelevíziós műsorszórás, mobiltelefonos

kommunikáció, műholdas átvitel, rádióadás, rádiós kommunikáció, telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1) (2),

televíziós műsorszórás, közvetítés, telex szolgáltatások, üzenetek, képek továbbítása számítógépek segítségével,

 vezeték nélküli műsorterjesztés, video on-demand közvetítések.

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

 ( 210 ) M 19 03646

 ( 220 ) 2019.12.02.

 ( 731 )  Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Dr. Magyar György Csaba, Gyula
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( 546 )

 ( 511 )  41    Fesztiválok szervezése; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése szórakoztatási

célokra; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok

rendezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; oktatási célú fesztiválok szervezése; zenei fesztiválokkal

kapcsolatos szolgáltatások; sörfőzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; zenei rendezvények szervezése;

szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése; kulturális célú rendezvények

szervezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása;

jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; kulturális és művészeti rendezvények szervezése;

szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása;

kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online

 hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás.

 ( 210 ) M 19 03648

 ( 220 ) 2019.12.02.

 ( 731 )  Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Dr. Magyar György Csaba, Gyula

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Fesztiválok szervezése; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése szórakoztatási

célokra; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok

rendezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; oktatási célú fesztiválok szervezése; képzési célú fesztiválok

rendezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; sörfőzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; zenei

rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése;

kulturális célú rendezvények szervezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; élő szórakoztató

rendezvények lebonyolítása; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; kulturális és

művészeti rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató

rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és

az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás; versenyek, versenysorozatok szervezése; versenyszervezés;

versenyek szervezése; versenyinformációs szolgáltatások; versenyek intézése [szervezése]; versenyek szervezése

és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók rendezése; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése;

gasztronómiai versenyekkel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; versenyek szervezése és lebonyolítása

 [oktatás vagy szórakoztatás]; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 03649

 ( 220 ) 2019.12.02.

 ( 731 )  Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft., Békéscsaba (HU)
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 ( 740 )  Dr. Magyar György Csaba, Gyula

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 210 ) M 19 03666

 ( 220 ) 2019.12.03.

 ( 731 )  Oláh Gábor, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Kutya jutalomfalatok; kutyaeledelek; kutyaeledelek [kekszfélék]; kutyaitalok; tápkészítmények kutyáknak.

  35    Kutyaeledelek kis- és nagykereskedelme; tápkészítmények kutyáknak kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 19 03668

 ( 220 ) 2019.12.03.

 ( 731 )  NeuTalent Kft., Leányfalu (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek

szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; informatikai oktatás; iskolai

szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [oktatás]; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kiadói

szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; könyvkiadás; mentorálás; oktatás, tanítás;

oktatási szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató központokban;

online képzések biztosítása; online kiadói szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése; szakképzési

tanfolyamok biztosítása; szakmai felkészítő képzések biztosítása fiatalok számára; szakmai felkészítő

tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; szakmai készségfejlesztés; szakoktatás, szakmai képzés;

számítógépekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított

oktatási információk; számítógépes programozással kapcsolatos oktatás; szemináriumok és workshopok [képzés]

szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok, képzések szervezése;

tanfolyamok, kurzusok biztosítása; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; tudományos tanfolyamok

lebonyolítása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; táboroztatás; nyári táborok

[szórakoztatás és oktatás]; oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; szórakoztatási, sport és kulturális

tevékenységek; képességfejlesztő oktatási tevékenységek szervezése és lebonyolítása; digitális képességfejlesztő

 oktatási tevékenységek szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 03669

 ( 220 ) 2019.12.03.

 ( 731 )  NeuTalent Kft., Leányfalu (HU)

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

 ( 511 )  42    Információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információs rendszerek

tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és

információs szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki

konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozó szolgáltatások; számítógépes és információs technológiai

konzultációs szolgáltatások; számítógépes tervező és programozó szolgáltatások; tudományos

számítógép-programozó szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; weboldalak

 tervezésével kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 19 03671

 ( 220 ) 2019.12.03.

 ( 731 )  Szendrei Kft., Ózd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Haj, és póthaj ragasztószerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai

termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; körömápoló készítményekkel kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; műköröm alapanyagokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; műköröm ragasztószerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

műszempillákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; műszempillaragasztó szerekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillakefékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; szempillaelválasztókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillafésűkkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillagöndörítőkkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillaspirálokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

 szépségápolási termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03672

 ( 220 ) 2019.12.03.

 ( 731 )  Szendrei Kft., Ózd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hajhosszabbításokhoz szükséges eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

hajhosszabbításokhoz szükséges termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; mesterséges

póthajakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; műhajakkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; póthaj fejre való rögzítéséhez használt eszközökkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; póthaj rögzítéséhez használt eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03673

 ( 220 ) 2019.12.03.

 ( 731 )  Szendrei Kft., Ózd (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Beltéri bútorokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos kis-és
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nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati használatra kialakított speciális bútorokkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati kezelési célokra kialakított bútorokkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai berendezésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; kozmetikai célokra kialakított bútorokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

kozmetikai eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai kezelésekhez kialakított

bútorokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai kezelési célokra kialakított

bútorokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai kezelőgépekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai szalonokba kialakított bútorokkal kapcsolatos kis- és

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03683

 ( 220 ) 2019.12.04.

 ( 731 )  AO Kaspersky Lab, Moscow (RU)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 541 ) Működésbe hozzuk a jövőt

 ( 511 ) 9    Monitorok [számítógép programok]; számítógépes programok, [rögzített]; számítógépes programok

[letölthető szoftverek]; operációs rendszer programok számítógépekhez; letölthető elektronikus kiadványok

kézikönyvek (útmutatók), könyvek, prospektusok és hírlevelek formájában számítógépes vírusok, operációs

 rendszerek és szoftverek észlelése és javítása területén.

  42    Honlaptervezési tanácsadás; szoftvertervezés; szoftvertelepítés; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03692

 ( 220 ) 2019.12.05.

 ( 731 )  "TETŐ-PLUSZ" Tetőszigetelő és Kivitelező Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Bacskó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) STYLECHECK

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 35    Áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb

médiákban; célzott marketing; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing

szolgáltatások; divatáruk értékesítésének promóciója magazinok reklámcélú cikkeivel; eladási, értékesítési

promóciók; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; értékesítési

promóció audiovizuális média használatával; értékesítési promóciós szolgáltatások; harmadik személyek

termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak

globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus

médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és

elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai

úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési

felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési szolgáltatások;

internetes marketing; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes reklámozási

szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; márkaértékelési szolgáltatások; márkatesztelés; más

forgalmazók áruinak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és

összehasonlíthassák ezen forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a

fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait;

mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása promóciós

rendezvényeken; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és kommunikációs hálózatokon

keresztül; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; online reklámozás számítógépes kommunikációs
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hálózatokon keresztül; online reklámozás; online reklám- és marketingszolgáltatások; online weblapok

népszerűsítése, reklámozása és marketingje; reklámok készítése; reklámok készítése és elhelyezése mások

számára; reklámok megjelenítése mások részére; reklámozás bannerekkel; reklámozás, beleértve harmadik

személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó

szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás előkészítése; reklámozás és értékesítési

promóciós szolgáltatások; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást;

reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozás minden nyilvános kommunikációs

eszközön keresztül; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva;

termékminták bemutatása; videofelvételek készítése reklámcélokra; árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos

fogyasztói adatok nyújtása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók számára termékek és

szolgáltatások kiválasztásával kapcsolatban; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; árubemutatás; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási

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

elektronikus eszközök segítségével, az úgynevezett teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is;

audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása

elektronikus médiában; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; reklámterjesztési

 szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül.

 41    Nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető filmek és

televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; nem letölthető filmek és televízió-műsorok

rendelkezésre bocsátása pay-per view [fizetős] műsorszolgáltatás útján; audio-, film-, video- és televíziós

felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audiovizuális felvételek készítése; filmek és videofilmek gyártása; hang- és

videoanyagok készítése, fényképészet; blogírási szolgáltatások; elektronikus formátumú magazinok

megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás

megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése;

elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus

napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése;

hangoskönyvek kiadása; hírlevelek kiadása; írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása;

szövegek kiadása elektronikus média formájában; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével;

 szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével.

 ( 210 ) M 19 03698

 ( 220 ) 2019.12.05.

 ( 731 )  Weber-Stephen Products LLC, Palatine, Illionis (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Grillezők, grillsütők és szerelt fedők grillezőkhöz.

 ( 210 ) M 19 03702

 ( 220 ) 2019.12.06.

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

 ( 541 ) ORALSEPT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 03703

 ( 220 ) 2019.12.06.

 ( 731 )  MUREXIN Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  1    Ipari ragasztók; ragasztók fali csempékhez; szilikonok.

 ( 210 ) M 19 03734

 ( 220 ) 2019.12.09.

 ( 731 )  Nébald Olivér, Üröm (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Bögrékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; ételöntetekkel és ételszószokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; fűszerekkel és fűszerkeverékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

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

nagykereskedelmi szolgáltatások; képeslapokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; korsókkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; könyvekkel, magazinokkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; kulacsokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

kulcstartókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; matricákkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; növényi olajokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

poharakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; pólókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; poszterekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkekei kapcsolatos

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

 tollakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 43    Bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások;

elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból;

ételek és italok biztosítása a vendégek otthonában; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok

szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfőzési, melegkonyhai

szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; étkeztetési szolgáltatások

rendezvénytermek számára; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi

szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi tájékoztató

szolgáltatások; grilléttermek; mobil éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; vállalati

 vendéglátás (étel és ital szolgáltatása).

 ( 210 ) M 19 03735

 ( 220 ) 2019.12.09.

 ( 731 )  Budavári Dóra, Budapest (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  39    Kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; kiscsoportos túrák szervezése; túraszervezés és kivitelezés;

 utazás koordinálása egyének és csoportok számára.

 41    Borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási

célokból; bortúrák szervezése és lebonyolítása; fesztiválok szervezése; koncert szolgáltatások; koncertek

 lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 19 03742

 ( 220 ) 2019.12.10.

 ( 731 )  Györfi Szabolcs, Balatonfűzfő (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátási szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás).

 ( 210 ) M 19 03745

 ( 220 ) 2019.12.10.

 ( 731 )  Urbán Zsolt György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Magazinok, revük [időszaki lapok], nyomtatott publikációk, újságok; 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.

 41    Újságok kiadása, folyóiratok kiadása, magazinok kiadása; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás, web-es

újságok megjelentetése, újságok megjelentetése; újság kiadása ügyfelek számára az interneten, újságok,

folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése, magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás

megjelentetése, újságírói szolgáltatások, újságkiadás, újságok megjelentetése, szabadúszó újságírás, elektronikus

magazinok kiadása (social media felületeken való megjelenés), magazinok multimédiás megjelentetése, könyvek,

magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése, magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási

 szolgáltatások, elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten.

 ( 210 ) M 19 03747

 ( 220 ) 2019.12.10.

 ( 731 )  Airgroup Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Online, offline, webshop, kis-és nagy vegyeskereskedés.

 42    Tudományos és technológiai szolgáltatások, mérnöki munkák, épületek tervezése, építészeti és

 várostervezési szolgáltatások, tervezési szolgáltatások, épitményüzemeltetés.

 ( 210 ) M 19 03748

 ( 220 ) 2019.12.10.
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 ( 731 )  Nagyné Bali Szabina, Tiszaalpár (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Gyógypedikűr és lábápolási szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére;

gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; terápiás szolgáltatások;

 egészségfelmérési vizsgálatok.

 ( 210 ) M 19 03750

 ( 220 ) 2019.12.10.

 ( 731 )  Sabjányi László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Benkő Ferenc, Budapest

 ( 541 ) Eluvium

 ( 511 )  20    Művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy

 műanyagból (1); szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból (2).

 28    Berendezések játékokhoz; dobókockák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; gyűjthető kártyák

[kártyajátékok]; hordozható egységek videojátékok játszásához; hordozható játékok folyadékkristályos

képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák; játék autók; játék fegyverek;

játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékkártyák (1); játékkártyák (2); játékkonzolok; játékmodellek; játékok;

játékrobotok; játék robotok; játék sárkányok; játékszerek; játéktermi video játékgépek; joystickek, botkormányok

videojátékokhoz; kirakós játékok [puzzle]; kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2);

marionettek, bábuk; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; orsók sárkányokhoz;

plüss játékok azokra erősített szundikendövei; plüssjátékok szundikendővel; poharak kockajátékhoz; sakkjátékok;

sakktáblák; sárkányrepülők; táblajátékok; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; telekommunikációs

 funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek; videojátékok; zsetonok szerencsejátékokhoz.

 ( 210 ) M 19 03751

 ( 220 ) 2019.12.10.

 ( 731 )  Sabjányi László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Benkő Ferenc, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy

 műanyagból (1); szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból (2).

 28    Berendezések játékokhoz; dobókockák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; gyűjthető kártyák

[kártyajátékok]; hordozható egységek videojátékok játszásához; hordozható játékok folyadékkristályos

képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák; játék autók; játék fegyverek;

játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékkártyák (1); játékkártyák (2); játékkonzolok; játékmodellek; játékok;

játékrobotok; játék robotok; játék sárkányok; játékszerek; játéktermi video játékgépek; joystickek, botkormányok

videojátékokhoz; kirakós játékok [puzzle]; kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2);

marionettek, bábuk; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; orsók sárkányokhoz;

plüss játékok azokra erősített szundikendövei; plüssjátékok szundikendővel; poharak kockajátékhoz; sakkjátékok;

sakktáblák; sárkányrepülők; táblajátékok; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; telekommunikációs

 funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek; videojátékok; zsetonok szerencsejátékokhoz.
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 ( 210 ) M 19 03752

 ( 220 ) 2019.12.06.

 ( 731 )  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main (DE)

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

 ( 541 ) DULCONATURAL

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; táplálék-kiegészítők; diétás étrend-kiegészítők; étrendkiegészítők; vitaminok;

 ásványi anyagok gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 19 03753

 ( 220 ) 2019.12.10.

 ( 731 )  PurMester Korlátolt Felelősségű Társaság, Békéssámson (HU)

 ( 541 ) PurMester

 ( 511 ) 1    Építőiparban használt ragasztóanyagok; építőipari felhasználású vegyi szigetelőhabarcs; építőipari

felhasználású vegyi tömítőhabarcs; építőipari ragasztószerek; különösen az építőiparban használt ipari

ragasztóanyagok; ragasztóanyagok építőipari felhasználásra; vegyi kompozíciók az építőipar számára; vegyi

összetételek az építőipar számára; feldolgozatlan poliuretán; kémiai elővegyületek poliuretán hab készítéséhez;

nyers vegyszerek poliuretán gyanták gyártásához; poliuretán bevonatok [nem festékek]; poliuretán granulátum;

 poliuretán gyanták; poliuretán ragasztók; poliuretánok; poliuretánok gyártásában használt vegyszerek.

  10    Poliuretán habkötés [rögzítő].

 17    Építőipari szigetelőhabok; szigetelőanyagok építőipari felhasználásra; tömítőanyagok építőipari

felhasználásra; épületszigetelésként használt poliuretán hab borítás; kis sűrűségű poliuretán hab szigeteléshez; kis

sűrűségű poliuretán hab csomagoláshoz; poliuretán hab [félkész]; poliuretán hab csíkokban, gyártásban való

felhasználásra; poliuretán hab szigetelési célokra; poliuretán hab tömbökben; poliuretán hab tömbökben

 szigeteléshez; poliuretán tömítőanyagok.

 37    Építőipari szolgáltatások; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; építőiparral kapcsolatos

 információk nyújtása.

 ( 210 ) M 19 03754

 ( 220 ) 2019.12.10.

 ( 731 )  Velvet Zest Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) MOZATA

 ( 511 ) 8    Állatnyíró eszközök, nyírógépek; kerámiakések; nem elektromos sajtszeletelők; evőeszközök; tojásszeletelő,

nem elektromos; kivágó szerszámok [kéziszerszámok]; gyümölcsszedők [kéziszerszámok]; gyümölcs szeletelők;

konyhai zöldségszeletelők; kések; macheték [széles pengéjű kések]; hústépő karmok; húsvágó kések, bárdok

[kéziszerszámok]; osztriganyitók; pizzavágók, nem elektromos; pikkelyező kések; ollók; kaparókések

[kéziszerszámok]; ezüstneműk [kések, villák és kanalak]; kanalak; evőeszközök [kések, villák és kanalak]; villák

[evőeszközök]; műanyag kanalak, étkezővillák és étkezőkések; babakanalak, étkezővillák és étkezőkések;

ültetőkanalak [kertészet]; zöldségvágók (kézi működtetésű); zöldségreszelők; kézi működtetésű

 zöldség-spirálvágók; zöldséghámozók [kéziszerszámok].

 21    Kosarak háztartási használatra; spicckanalak [konyhai eszközök]; habverők, nem elektromos; söröskancsók;

palacknyitók, elektromos és nem elektromos; palackok; mosdótálak, lavórok; papírtörölköző adagolók; dobozok

üvegből; kenyérkosarak, háztartási célokra; kenyérvágó deszkák; vajtartók; vajtartó burák; kenyértartók; porcelán

tálcák; cukorkásdobozok; kerámiák háztartási használatra; éjjeliedények; kávéskészletek; mozsarak konyhai

használatra; bögrék, korsók; edények, fazekak; fazekasáruk; fűszertartó szettek; szívószálak; cukortartók;

tányérok; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével; nem

elektromos tajine; teáskészletek [terítékek]; teafőző tojások; teaszűrők; tea cozy [teáskanna melegítő];

 teafilter-tartók; teáskannák.

 29    Ajvár [tartósított paprika]; articsóka, tartósított; padlizsánkrém; bab, tartósított; bogyós gyümölcsök,
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konzervált; kandírozott [cukrozott) mogyorók/diók; szárított, aszalt kókuszdió; datolya; falafel; ízesített

mogyorók, diók; gyümölcsök, tartósított; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcssaláták; gyümölcs csipsz;

gyümölcs alapú snackek; fokhagyma [konzervek]; gyömbérdzsem; mogyoró, előkészített; hummusz

[csicseriborsókrém]; dzsemek / lekvárok / gyümölcsízek; lencse, tartósított; alacsony zsírtartalmú

burgonyachipsek; gomba, tartósított; dióféle-alapú krémek; mogyorók, elkészített; étkezési olajok; olívaolaj,

étkezési; olajbogyó, tartósított; mogyoróvaj; földimogyoró, elkészítve; borsó, tartósított; savanyúságok;

virágporkészítmények [élelmiszer]; sültburgonya, chips; bundás burgonyaszeletek; burgonyapehely; mazsola;

magvak, elkészítve; étkezési szezámolaj; levesek; napraforgóolaj, étkezési; napraforgómag, elkészítve;

csemegekukorica, elkészített; tahini [szezámmagkrém]; tajine [elkészített hús, hal vagy zöldség]; zöldségsaláták;

zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségvelőkrém; növényi alapú tejszín; zöldségek, tartósított; zöldségek, főtt;

 szárított zöldségek; zöldségkonzervek.

 30    Agávé szirup [természetes édesítőszer]; szegfűbors; marcipán massza; mandulás édességek; ánizsmag;

almaszósz [ízesítők/fűszerek]; fűszeres készítmények ételekhez; pótkávé; durva árpaliszt; babliszt; kekszek

(aprósütemények); kenyér; zsemlék; zsemlemorzsa; feldolgozott hajdina; bulgur; briós; kandiscukor; cukorból

készült tortadíszek; kapribogyók; karamellák [cukorkák]; zellersó; gabonakészítmények; gabonaszeletek; snack

ételek (gabona alapú -); chips [gabonakészítmény]; csokoládé; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék;

csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú diófélék; fahéj [fűszer]; szegfűszeg [fűszer]; kakaó;

kakaóitalok tejjel; kakaóalapú italok; kávéaromák; kávé; kávé tejjel; kávé alapú italok; fűszerek, ízesítők;

kandiscukor; konyhasó; kukoricapehely; kukorica, sült; kuszkusz [búzadara]; kekszek, rágcsálnivalók; árpa

őrlemény; zabdara; curry [fűszer]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; nyers tészták; salátaöntetek;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; fondant, tortamáz; gyümölcsös zselés cukor [édességek];

gyümölcsszószok; kerti gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; gyömbér [fűszer]; szirupok és melasz; dara

emberi fogyasztásra; halva [édességféle]; méz; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; pasztillák, szögletes cukorkák

[édességek]; marinádok [fűszeres pácok]; marcipán; darált fokhagyma [fűszer]; menta cukrászati használatra;

mustárliszt; mustár; természetes édesítőszerek; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska;

diófélékből készült lisztek; szerecsendió; zabpehely; zab alapú ételek; zabdara; pálmacukor; palacsinták; lisztből

készült tészták; tésztaöntetek; pastila [orosz gyümölcsös sütemény]; süteménytészta; süteményekhez való tészta;

földimogyorós édességek; gyümölcsös sütemények/torták; pizza; pralinék; feldolgozott quinoa; ételízesítő

[fűszer]; rizs alapú rágcsálnivalók; méhpempő; kétszersültek; sáfrány [ételízesítő]; szendvicsek; szószok

[ízesítőszerek, fűszeres mártások]; fűszerek; feldolgozott magok fűszerezési használatra; búzadara; szezámmagok

[fűszerek]; fűszerek; tabulé [arab saláta]; lepények; tea; tea alapú italok; kurkuma; kenyér kovász nélkül, macesz;

 kávé, pörköletlen.

 31    Mandula [gyümölcs]; friss gyümölcs válogatás; citrusgyümölcs, friss; kókuszdió; lenliszt [takarmány];

szárított virágok díszítésre; friss gyümölcsök; friss kerti gyógynövények; friss fokhagyma; magvak [gabona]; friss

mogyoró; gomba, friss; diófélék [gyümölcsök]; olajbogyók, friss; hagymák, friss zöldségek; narancs;

földimogyoró, friss; borsó, friss; paprika [növény]; növények; szárított növények díszítésre; burgonya, friss; élő

baromfi; rebarbara, friss; magvak; étkezési szezámmag, feldolgozatlan; cserjék; paraj, friss [spenót];

 szarvasgomba, friss; friss zöldségek.

 32    Aloe vera italok, alkoholmentes; alkoholmentes aperitifek; árpabor [sör]; sörök; termékek szénsavas vizek

előállításához; szénsavas víz; alkoholmentes almabor; alkoholmentes koktélok; energiaitalok; esszenciák italok

előállításához; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; gyömbéres üdítőital; szőlőmust; limonádék;

lítiumos vizek; mustok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes gyümölcsitalok; készítmények

italokhoz; alkoholmentes italok; méz alapú alkoholmentes italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; alkoholmentes teaízű

italok; mandulatej; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok];

szódavizek; üdítőitalok; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; asztali vizek; paradicsomlevek [italok];

 zöldséglevek [italok]; vizek [italok]; tejsavó alapú italok.

  40    Sörfőzés; élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek fagyasztása; gyümölcspréselés.

 41    Bentlakásos iskolák; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; coaching [tréning]; oktatási
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információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; versenyek

szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése

[szórakoztatás]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása

 [képzés]; szövegírás.

 43    Szállásügynökségek [szállodák, panziók]; bár szolgáltatások; panziók; foglalás panziókban; kávéházak;

tortadíszítések; ételek díszítése; vendéglátás; ételszobrászat; szállodai szolgáltatások; szállodai szobafoglalás,

szállásfoglalás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; magánszakács, személyi séf

szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; gyorséttermek, snack bárok; átmeneti szállások

 kiadása; szállásfoglalás.

 44    Gazdálkodás (állatok); virágkötészeti szolgáltatások; kertészeti szolgáltatások; mezőgazdasági, vízművelési,

 kertészeti és erdészeti féregirtás.

 ( 210 ) M 19 03757

 ( 220 ) 2019.12.10.

 ( 731 )  Istenes Bence Flórián, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Réka, Budapest

 ( 541 ) IstenEst

 ( 511 )  41    Online szórakoztatás; online játékszolgáltatások; online szórakoztatás nyújtása; online interaktív

szórakoztatás; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem letölthető képek biztosítása;

multimédiás anyagok online kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatások; online

szórakoztatás biztosítása játékshow-k formájában; számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított

szórakoztatási szolgáltatások; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató

szolgáltatások; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online

átvitel útján; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; riporteri szolgáltatások; showműsorok tervezése; show-k gyártása; show-műsorok

készítése; színpadi show-k szervezése; színházi show-k készítése; kulturális show-k szervezése; élő show-k

rendezése; komédia show-k szervezése; színpadi show-k rendezése; zenés show-k készítése; zenés show-k

rendezése; élő show-k készítése; show-k, műsorok rendezése; élő komédia show-k; műholdas televíziós show-k;

színházi show-k rendezése; élő show-műsorok bemutatása; show-műsorok szervezése [impresszáriók

szolgáltatásai]; színházi produkciók; rádiós szórakoztatás; rádióműsorok szerkesztése; rádióműsorok közvetítése;

rádióműsorok terjesztése; rádióműsorok készítése; rádióközvetítések készítése; rádió- és televíziókölcsönzés;

rádió- és televízióprogram készítése; televíziós és rádiós szórakoztatás; rádiós szórakoztató műsorok készítése;

rádióműsorok készítése és bemutatása; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; rádiós és televíziós műsorok

készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások;

rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; rádiós és

televíziós show-műsorok és programok készítése; televíziós szórakoztatás; televízióműsorok bemutatása;

televíziós vetélkedők készítése; TV műsorok készítése; TV játékok (műsorok) és animációs mozifilmek

készítésével kapcsolatos szolgáltatások; TV-műsorok szerkesztése [vágása]; TV- és rádióműsor előkészítés és

készítés; szórakoztatás mobiltelefonos televízió formájában; televíziós (műsor) gyártás; meghallgatások televíziós

játékműsorokra; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós speciális effektek készítése; meghallgatások

televíziós tehetségkutató versenyekre; televíziós szórakoztató műsorok készítése; szórakoztatás televíziós

hírműsorok formájában; rádió- és televízióműsorok készítése; mobileszközökön közvetíthető televízióműsorok

készítése; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; televíziós show műsor készítés/rendezés;

szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások webkamerás

televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában; nem letölthető

filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; vezeték nélküli televíziós

közvetítésen keresztüli szórakoztatás; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; szórakoztatás

állandó televízióműsorok formájában a varieté területén; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M207



videotár szolgáltatások útján; nem letölthető filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása pay-per view

[fizetős] műsorszolgáltatás útján; varieté-előadások bemutatása; nem letölthető filmek biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás];

szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; know-how átadása (képzés); eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; helyfoglalás show-műsorokra; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; videorögzítés;

videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés;

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

filmszínházi előadások, filmbemutatók; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line publikálása; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; online elérhető

 elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 ( 210 ) M 19 03758

 ( 220 ) 2019.12.10.

 ( 731 )  GloboSyS Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) START FM

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás, rádiós piackutatás, reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában, reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámszövegek írása, reklámszövegek

 publikálása, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.

  38    Rádióadás, rádiós kommunikáció.

 41    Rádióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03760

 ( 220 ) 2019.12.10.

 ( 731 )  BestOn-Otthon Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Evőeszközök és ételkészítési eszközök, mint konyhai kések, vágó- és őrlőeszközök; evőeszközök;

evőeszközkészletek; baba evőeszközök; gyermek evőeszközök; kenőkések [evőeszköz]; műanyagból készült

eldobható edények és evőeszközök; nemesfém evőeszközök; nemesfémből készült evőeszközkészletek;

nemesfémből készült evőeszközök vágáshoz; villák [evőeszközök]; kézi működtetésű zöldség-spirálvágók; kézi

működtetésű zöldségreszelők; kézi zöldségszeletelők; konyhai zöldségszeletelők; mageltávolítók zöldségekhez;

nem elektromos zöldséghámozók; zöldséghámozók [kéziszerszámok]; zöldséghámozók [kézzel működtetett

kések]; zöldségreszelők; zöldségvágók (kézi működtetésű); nem elektromos sajtszeletelők; sajtkések;

sajtszeletelők; sajtszeletelők [kézi működtetésű]; sajtvágók (nem elektromos); konzervnyitók, nem elektromos;

kézi működtetésű konzervnyitók; gyümölcs csumázók; gyümölcs szeletelők; gyümölcskések; gyümölcsvágó

kések; nem elektromos gyümölcshámozók; asztali kések; bárdok [kések]; burgonyahámozók [kések]; eldobható

kések; evőeszközök [kések, villák és kanalak]; ezüstneműk [kések, villák és kanalak]; filéző kések; haltisztító

kések; háztartási kések; húsvágó bárdok [kések]; húsvágó kések, bárdok [kéziszerszámok]; kenyérvágó kések

[kézi]; nemesfémből készült kanalak; nemesfémből készült villák; pikkelyező kések; rozsdamentes acélból

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M208



készült asztali villák; rozsdamentes acélból készült asztali kések; rozsdamentes acélból készült asztali kanalak;

sterling ezüst asztali kések; halszeletelő konyhakések; japán konyhai aprítókések; konyhai mandolinok; konyhai

ollók; konyhakések; nem elektromos konyhakések; vékony pengéjű konyhakések; nem elektromos

 élelmiszer-szeletelők; kézi működtetésű tésztavágók.

 11    Barnító lámpák; belső lámpák hűtőszekrényekhez; égőfejek lámpákhoz; éjjeli lámpák; elektromos égők,

lámpák ünnepi díszkivilágításhoz; elektromos lámpák karácsonyfákhoz; elektromos lámpák beltéri világításhoz;

elektromos ünnepi lámpák, világítások; elektromos lámpák; fényfüzérek, lámpafüzérek; gyertyás lámpák;

gyertyás lámpások; karácsonyfadíszek kivilágításhoz [elektromos lámpák]; kerámiából készült lámpások; kerti,

kültéri LED lámpák; kerti lámpák; LED-es lámpatestek, fényforrások; víztakarékos csaptelepek; porlasztófejek

csaptelephez; elektromos zöldségpárolók; gyümölcsaszalók; vízmelegítők [készülékek]; automata kávéfőző

készülékek; barbecue eszközök, készülékek; elektromos gőzölő készülékek főzéshez; elektromos melegszendvics

készítők; elektromos rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra; élelmiszerek melegítésére szolgáló

hőelektromos készülékek; élelmiszerek szerves anyagainak víztelenítésére szolgáló készülékek;

élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek; főző berendezések és készülékek; füstfejlesztő

készülékek főzéshez; gázzal működő, forraláshoz használt készülékek; gőzfejlesztő készülékek főzéshez;

italmelegítésre szolgáló hőelektromos készülékek; italokat melegen tartó készülékek; kávépörkölő készülékek;

készülékek élelmiszerek füstöléséhez; készülékek élelmiszerek főzéséhez; készülékek italok melegítésére;

melegszendvics készítők; nyársforgató készülékek; pattogatott kukorica készítők; pecsenyesütő készülékek; tej

melegítése során hab készítésére szolgáló készülékek; tejmelegítő készülékek; tésztakelés-késleltető készülékek;

tésztakelesztő készülékek; vattacukor készítő gépek; folyadékhűtő készülékek; palackhűtők [készülékek];

konyhai elszívók; elektromos konyhai gépek főzéshez; elszívóernyők konyhai tűzhelyekhez; gázzal működő

konyhai gépek főzéshez; kamado [japán konyhai sütők]; konyhai tűzhelyek; tűzhelyek, konyhai tűzhelyek; edény-

és ételmelegítő fiók; beltéri elektromos grillek; grillek, rostélyok [sütőeszközök]; grill melegítő lapok; grillel

felszerelt, gázzal működő főzőberendezések; elektromos élelmiszer szárítók/aszalók háztartási célokra;

élelmiszer-melegítő berendezések; élelmiszer-szárítók, elektromos; élelmiszerszárítók; melegítő berendezések

élelmiszerekhez; olajsütő gépek élelmiszerekhez; elektromos főző serpenyők; elektromos főzőedények, fazekak;

elektromos főzőedények [háztartási célokra]; elektromos főzőeszközök; elektromos főzőeszközök, főzőedények;

elektromos főzőkészülékek; elektromos főzőlapok; elektromos kukták, főzőedények; elektromos lassú főzők;

fondük [főzőberendezések]; főző berendezések; főzőedények [elektromosan melegített]; főzőedények és

főzőberendezések; főzőegységek; kelesztőszekrények tésztának; tésztakelesztő szekrények; teáskannák

 [elektromos]; elektromos teafőzők; elektromos teamelegítők.

 21    Gyümölcsfacsarók; gyümölcsfacsarók gyümölcslé készítéséhez; gyümölcsöstálak üvegből; gyümölcsprések,

nem elektromos, háztartási használatra; műanyag dobozos gyümölcslé tartó gyerekeknek; nem elektromos

gyümölcsprések; alumíniumból készült sütőtálcák; asztali késtámasz; asztali késtartók; asztali olaj-, ecet-, só- és

borstartó készletek; bőrből készült poháralátétek; cserépből készült bögrék; cserépből készült csészék; csészékből

és csészealjakból álló eszpresszós készletek; dinnyegolyó készítő; drágakövekből készült grilltepsik; edényfogó

kesztyűk; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével; étkészletek, a villák, kések és kanalak kivételével;

fából készült grill lapok; fémedények fagylalt és jeges italok készítéshez; főzőedények és asztalteríték, villák,

kések és kanalak kivételével; főzőeszközök, a villák, kések és kanalak kivételével; háztartási tárolóedények

kisállatoknak készült eledel tárolására; késtartó blokkok; konyhai tároló készlet; közönséges fémből készült

kosarak otthoni használatra; lezárható, nem fémből készült háztartási ételtárolók; méretre készült fedők ládákhoz

vagy vödrökhöz; nem nemesfémből készült csészealjak; csiszolóeszközök konyhai használatra [tisztításhoz];

csiszolókorongok konyhai használatra [tisztításhoz]; dörzsszivacsok konyhai használatra [tisztításhoz]; konyhai

dörzsik; konyhai szivacsok; konyhai vagy háztartási használatra szánt súrolópárnák; adagolókanalak [háztartási

vagy konyhai eszköz]; alumínium sütőformák [konyhaeszközök]; befőttesüvegek, konyhai tárolók; drótkosarak

[konyhafelszerelés]; fa vágódeszkák konyhai használatra; fokhagymaprések, fokhagymanyomók [konyhai

eszközök]; fordító- és kenőlapátok, spatulák [konyhai eszközök]; fordító- és kenőlapátok, spatulák konyhai

használatra; grillek, rostélyok [nem elektromos konyhaedények]; háztartási vagy konyhai eszközök; húsklopfolók
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[konyhai eszközök]; kaparók [konyhai eszközök]; kerámiák konyhai használatra; keverőkanalak [konyhai

eszközök]; kiöntők konyhai használatra; kombinált fedők konyhai tárolókhoz; konyhai darálók, nem elektromos;

konyhai dobozok, tárolók; konyhai edénykészletek; konyhai eszközök, kis méretű; konyhai eszközök otthoni

grillezéshez, barbecue-hoz; konyhai eszközök sütéshez; konyhai eszközök szilikonból; konyhai fogókesztyűk;

konyhai köcsögök, bödönök; konyhai lapátkák; konyhai merőkanalak; konyhai papíradagolók; konyhai papírtartó

állványok; konyhai papírtartók; konyhai sütőformák; konyhai szűrők; konyhai vágódeszkák; konyhai tölcsérek;

konyhai szűrőkanál, szűrőlapát [nem elektromos]; mozsarak konyhai használatra; lukacsos kanalak [konyhai

eszközök]; konyhai vízadagolók, nem nemesfémből; nem elektromos habverők konyhai használatra; mozsártörők

konyhai használatra; nyársak [konyhaeszközök]; nem nemesfémből készült konyhai eszközök; nem elektromos,

konyhai darálók; reszelők konyhai használatra; nyársak (konyhai eszközök); spicckanalak [konyhai eszközök];

tésztaadagolók konyhai használatra; tartók, köcsögök konyhai eszközök tárolására; tárolók, tároló edények

háztartási vagy konyhai célokra; tortillanyomók, nem elektromos [konyhai eszközök]; tojáselválasztók

[konyhaeszközök]; edénymosó kefék; edénytisztító kefék; fémszálas edénysúrolók; mosogatórongyok edények

mosogatásához; alumínium sütőedények, edényáru alumíniumból; csontporcelán edények [kivéve evőeszközök];

edényalátétek; edényáruk; edények; edények, fazekak; edények mikrohullámú sütőkhöz; edények, nem

elektromos; edények nem nemesfémből; edények szuflékhoz; edényfogók és -alátétek; edénytartó állványok;

edényszárítók; edényszárító állványok; háztartási edényáru; gratin tálak, edények; hőálló edényfogók; hot pot

[gyorsfőző edények, nem elektromos]; kisállat csemege tárolására szolgáló edények; mikrohullámú sütőben

használható rizsfőző edények; műanyag tányérok [edények]; nem elektromos kuszkuszfőző edények; nem

elektromos rizsfőző edények; szemetes edények fémből; sütőben használható edények; sütőben és tálaláshoz is

használható edények; piknik kosarak edénykészlettel; serpenyő- és edénykaparó lapátok; nem elektromos tajine

edények; szigetelő ételtartó dobozok, edények; szigetelt fedők tányérokra és edényekre; tálak, edények [háztartási

eszközök]; tálaló edények előételekhez; tálaló keretek edényekhez; tejforraló edények; tűzálló edényáru [nem

játékok]; tűzálló edények; tűzálló tálak, lábasok [edények]; üreges edényáru kerámiából; grill fogók, csipeszek;

grill lapátok; grill serpenyők (nem elektromos); grillállványok; grillek, rostélyok [sütőeszközök]; grillező villák;

grillkesztyűk; grillserpenyők (nem elektromos); kemping grillek; alumínium élelmiszer tárolók; hőszigetelő

táskák élelmiszerekhez vagy italokhoz; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tárolók élelmiszerekhez

vagy italokhoz; hőtartó élelmiszertárolók; hűtőtasakok, jégakkuk élelmiszerek és italok hűtéséhez; kézi

működtetésű élelmiszer darálók; tartók, dobozok élelmiszerek tárolásához; több szintes, japán élelmiszertároló

doboz [jubako]; főzőedények; fedők nyeles főzőedényekhez; alumínium főzőedények; főzőedények és serpenyők

[nem elektromos]; főzőeszközök, nem elektromos; hordozható főzőkészletek kültéri használatra; mikrohullámú

sütőben használható főzőedények; nem elektromos főzőedények [kukták]; nem elektromos főzőserpenyők;

párolók [főzőedények]; vákuumos termikus főzőedények; nem elektromos tésztakészítők háztartási használatra;

tésztakészítők, kézi működtetésű; tésztaszaggatók; tésztavágók; tésztaszedő kanalak; étkészletek; bögrék, korsók;

bögretartó állvány; bögretartók; cserép bögrék, csészék; csészék és bögrék; porcelán bögrék; porcelánból készült

bögrék; fütyülős teáskannák; japán öntöttvas teáskannák, nem elektromos [tetsubin]; japán stílusú nemesfém

teáskannák [kyusu]; japán stílusú teáskannák [kyusu]; japán teáscsészék [yunomi]; nem nemesfémből készült

teáskészletek; nem nemesfémből készült teatojások, teaszűrők; nemesfémből készült teáskészletek; nemesfémből

készült teáskannák; poháralátétek teázáshoz; nemesfémből készült teatojások, teaszűrők; tea cozy [teáskanna

melegítő]; teáscsészék; teamécses-tartók; teamécses égetők; teafőző tojások; teafilter-tartók; teásdobozok, nem

nemesfémből; teáskanna alátétek; teáskannák; teáskészletek [terítékek]; teaszűrők; utántölthető teakapszulák;

desszertes tányérok; eldobható tányérok; komposztálható tányérok; nemesfémből készült tálaló tányérok; tálaló

tányérok; tányéralátétek műanyagból; tányéralátétek, nem papírból vagy textilből; tányérok; tányérok

műanyagból; tányérok nem nemesfémből; biológiailag lebomló papírpépalapú tányérok; asztali tányérok

 [eldobható -]; biológiailag lebomló tányérok; előételes tányérok.

 35    Konyhai késekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; konyhai késekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások konyhai eszközökkel kapcsolatban;

főzőedényekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; főzőedényekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
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szolgáltatások; internetes kereskedelem, konyhai cikkek kiskereskedelme, konyhai cikkek nagykereskedelme;

étkészletekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03761

 ( 220 ) 2019.12.10.

 ( 731 )  Őszi Balázs, Szeged (HU)

 ( 740 )  Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Balcsi-Parti

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

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

 olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rozs, tészta es 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].

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 19 03762

 ( 220 ) 2019.12.10.

 ( 731 )  Őszi Balázs, Szeged (HU)

 ( 740 )  Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rozs, tészta es 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, ízesítök, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 mártások és egyéb fűszerek, jég [fagyott víz].

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 19 03765

 ( 220 ) 2019.12.10.

 ( 731 )  Horváth Dániel, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Németi R. Máté, Budapest

  

( 546 )

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

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
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étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 19 03766

 ( 220 ) 2019.12.10.

 ( 731 )  Balogh Péter, Szeged (HU)

  

( 546 )

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

 és kutató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03769

 ( 220 ) 2019.12.11.

 ( 731 )  Watereum Invest Vagyon- és Ingatlankezelő Zrt., Alap (HU)

 ( 740 )  Gáncs Ottó Gábor, Csapod

 ( 541 ) Watereum

 ( 511 )  9    E-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek.

  42    Blockchain mint szolgáltatás [BaaS].

 ( 210 ) M 19 03770

 ( 220 ) 2019.12.11.

 ( 731 )  Államadósság Kezelő Központ Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) HMAX Index

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 19 03771

 ( 220 ) 2019.12.11.

 ( 731 )  Államadósság Kezelő Központ Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) HMAX

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 19 03772

 ( 220 ) 2019.12.11.

 ( 731 )  Lovas Gabriella Angéla, Siófok (HU)

 ( 541 ) Dzsiel

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 19 03774

 ( 220 ) 2019.12.12.
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 ( 731 )  Torday Ádám László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Salavecz Gábor, Budapest

 ( 541 ) Hifi Magazin

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

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

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

 ( 210 ) M 19 03776

 ( 220 ) 2019.12.12.

 ( 731 )  Lukács Piroska Éva, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szórakoztatási célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; szórakoztatási célú kiállítások

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

szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatással kapcsolatos szimpóziumok; bemutatók

szervezése szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások lebonyolítása

szórakoztatási célokra; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; versenyek szervezése [oktatás

vagy szórakoztatás]; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; szórakoztatással

kapcsolatos szemináriumok szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése; multimédiás

szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztatási

célú filmgyártás; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével,

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

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; koncertek prezentálása;

koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; koncertek

bemutatása; zenés koncertek; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; rádiós zenei koncertek; popzenei

 koncertek szervezése; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03777

 ( 220 ) 2019.12.12.

 ( 731 )  Molnár Nikolett, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NINI

 ( 511 )  18    Bőr pénztárcák; bőr erszények; bőr zsinórok; bőr tarsolyok; bőrszíjak; bőrtáskák; bőr aktatáskák;

bőrfonalak; bőrlemezek; bőrdobozok; bőrszalagok, bőrzsinórok; bőrtáskák és bőrtokok; bőr hitelkártyatartók; bőr

bankkártyatokok; bőr levéltárcák; bőr irattartók; szíjak bőrből; kártyatartók [bőráruk]; bőrből készült kézitáskák;

bőrből készült hitelkártyatartók; bőrből készült dobozok; bőrből készült kártyatartók; bőrutánzatból készült

táskák; bőr pénztárcák aprópénz tárolásához; bőrből készült hitelkártyatartó tárcák; bőrből készült táskák és

pénztárcák; dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből; megmunkált vagy félig megmunkált irhák és más bőrők;

utazótáska; utazóládák; kisméretű utazótáskák; műbőr utazótáskák; műanyag utazótáskák; utazókészletek

[bőráruk]; vesszőből font utazóládák; kofferek [kis utazóládák]; kerekes kofferek (kis utazóládák); bőrőndők,

utazóládák [poggyász]; pizsamatartók [kisméretű utazótáskák]; ruhák szállítására alkalmas utazótáskák;

utazótáskák, bőrőndők, tárcák és más hordozóeszközök; hátizsákok; babahordozó hátizsák; kis hátizsákok;

hátitáskák [hátizsákok]; féloldalas hátizsákok; hátizsákok, iskolatáskák; görgős hátizsákok; hátizsákok napi

gyalogláshoz; táskák, hátizsákok táborozóknak; hátizsákok, táskák hegymászóknak; strandtáskák; napernyők,
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strandernyők; kalapdobozok utazáshoz; kalapdobozok bőrből; műbőr kalapdobozok; textil bevásárlótáskák;

vászontáskák; vászon bevásárlótáskák; katonai vászonzsákok; gurulós vászontáskák; csuklótáskák;

diplomatatáskák; divatos kézitáskák; cipőtáskák utazáshoz; övtáskák; övhöz erősíthető pénztárcák; oldaltáskák,

tarisznyák; kulcstokok; kulcstartók; kulcstartók bőrből; bőr és irha kulcstartó tokok; erszények, táskák smink,

 kulcsok és más személyes tárgyak tárolására.

 ( 210 ) M 19 03778

 ( 220 ) 2019.12.12.

 ( 731 )  Top-Fish 2001 Kft., Veszprém (HU)

 ( 541 ) REIVA SPINNING TACKLE

 ( 511 )  28    Elektronikus kapásjelzők horgászathoz; élő horgászcsalik tárolására kialakított táskák; etetőanyagok

horgászathoz; fagyasztva szárított horgászcsalétkek; felfújható horgász úszószékek; forgókapcsok

[horgászfelszerelés]; halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorog-eltávolítók mint horgászfelszerelések; horgász

előkék; horgász horgok; horgász nehezékek; horgászathoz használt akusztikus jelzőberendezések; horgászathoz

használt kapásriasztók; horgászathoz kialakított táskák; horgászbot-nyelek; horgászbot rudak; horgászbot tartó

állványok; horgászbot tartók; horgászbotok; horgászbottartók; horgászcsali-dobozok [horgászati cikkek];

horgászcsalik; horgászelőkék; horgászfelszerelés; horgászfelszerelés tárolására alkalmas dobozok;

horgászfelszerelések; horgászhálók [sporthorgász]; horgászhevederek; horgászorsó tartók; horgászorsók;

horgásztáskák; horgászvillantók; horgászzsinór-toldalékok; horgászzsinórok, horgászdamilok; horgok

horgászathoz; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];

kapásjelzők [horgászfelszerelés]; merítőhálók horgászáshoz; mesterséges csali horgászathoz; mesterséges csalik

horgászathoz, halászathoz; mesterséges csalik horgászathoz; mesterséges etetőanyag [horgászat]; műlegyek

horgászathoz; műlegyes dobozok horgászathoz [horgászati cikkek]; parti horgászbot-támaszok; páternoszteres

szerelékek [horgászfelszerelések]; távdobók műlegyes horgászathoz; úszók horgászathoz/halászathoz; úszók

 [horgászfelszerelés].

 ( 210 ) M 19 03779

 ( 220 ) 2019.12.12.

 ( 731 )  Pancsa Emese Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Komposzt; komposzt aktivátorok; szerves komposztok.

 6    Komposzttartók fémből.

 7    Komposztálógépek; szerves hulladékot komposztáló gépek.

  20    Műanyag komposztládák; komposztáló edények műanyagból; komposztáló ládák nem fém anyagokból.

 ( 210 ) M 19 03780

 ( 220 ) 2019.12.12.

 ( 731 )  Dr. Marosi Andrea Rozália, Budapest (HU)

 Dr. Kathi Krisztina Judit, Budapest (HU)
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 Dr. Kővári Alexandra, Budapest (HU)

 Dr. Marton Roland Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bényi László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03781

 ( 220 ) 2019.12.12.

 ( 731 )  Csányi Pincészet Zrt., Villány (HU)

 ( 740 )  dr. Könczöl Lászlóné Dr. Papp Marian, Szeged

 ( 541 ) T E L E K I - Palackba zárt tradíció

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 19 03810

 ( 220 ) 2019.12.16.

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József 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 az ellátás vagy

felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,

továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,

számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,

búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,

víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek; abakuszok, golyós számolótáblák, ácsvonalzók,

famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések; akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1);

akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus

kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák; anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok

elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek,

numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök [optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók;

áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók (1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők;

árammérők, ampermérők, áramtároló rácsok elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek

[elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék; asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio

keverők; audiovizuális tanítási eszközök; audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus

kormányberendezések járművekhez; autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi

célokra; azbesztruhák tűzvédelmi célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok

elektromos vezetékekhez; azonosító héjak, hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk;

balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló

eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok;

betörésgátló riasztókészülékek; biochipek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő

robotok; biztonsági hálók; biztonsági övek, hevederek nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági

ponyvák; biztonsági tokenek [kódoló eszközök]; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok
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számítógépekhez, nem videojátékokhoz; bőrvastagságmérő készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2);

búvárkesztyűk; búvármaszkok, búvárálarcok; búvárpipák; búvárpipák, légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák

[laterna magica]; CD-lejátszók; CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok;

cukortartalom-mérők; csatlakozások elektromos vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság];

csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők;

csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések]; cseppentők mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási

célokra; csuklótámaszok számítógépekhez; dekompressziós kamrák; demagnetizáló készülékek

mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők; derékszögű vonalzók méréshez; derékszög vonalzók

méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra; detektorok; diafragmák [akusztika]; diafragmák

[fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos berendezésekhez; diagnosztikai berendezések, nem

gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális

könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; digitális személyi asszisztensek [PDA-k]; digitális személyi

asszisztens [PDA]; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők,

doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások [elektromos csatlakozások]; DVD-lejátszók;

egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok [villamosság];

elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések,

jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikai készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek;

elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek (2); elektromos ajtócsengők; elektromos

akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók; elektromos csatolások (1); elektromos

csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos

elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos érintkezők; elektromos és

elektronikus effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelek

(2); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra;

elektromos kollektorok; elektromos kommutációs készülékek; elektromos konverterek; elektromos

riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos tekercsek; elektromos veszteségjelzők,

veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső; elektronikus árucímkék,

termékcímkék; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz;

elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák; elektronikus kotta, letölthető;

elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus

zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem robbanékony és nem pirotechnikai;

életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok

[elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok;

equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; erősítő

csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek;

exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes

vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejvédő eszközök;

fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők;

fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez;

fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők,

képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk;

fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló készülékek; fénykibocsátó diódák [LED];

fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő

macskaszemek ruházathoz, közlekedési balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi

berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres,

nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2); feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók

járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek

és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló fejek [oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók

[nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszámszabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek
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(2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök;

földmérő eszközök; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek

fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fürdőszobai mérlegek; füstjelző berendezések; galenit kristályok

[detektorok]; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló eszközök; golyóálló kabátok,

mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző

készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező; hajlékonylemezek, flopilemezek; hajózási jelzőberendezések;

hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló készülékek;

hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök, hangreprodukáló készülékek; hangriasztók;

hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok, hangszedő karok lemezjátszókhoz; hangszórók,

hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök hangszórószekrények, hangszóródobozok; hangvezetők,

hangcsatornák; hanyattegerek, trackball-ok [számítógépes eszközök]; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú

állványok fényképezőgépekhez (1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek

[elektromosság]; háttérvásznak [fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró] készülékek; higanyos

libellák; hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható médialejátszók; hő- és

nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra;

hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek; hőmérsékletszabályozó készülékek;

hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával; huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló

készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek; infravörös érzékelő berendezések; infravörös

érzékelők; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri chipek; integrált áramkörök (1); integrált

áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős terminálok; interkommunikációs

berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs készülékek, nem lég- vagy

vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; iránytűk, tájolók, kompaszok

[mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések; játékszoftverek; jelölőmércék

[asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy

mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek;

kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos kapcsolótáblák;

kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő készülékek, berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos

berendezések; kémcsövek; kemencék laboratóriumi használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra;

kénmérők; képtávíró készülékek; keretek diapozitívekhez; kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi

elektronikus szótárak; kézi számítógépek [PDA]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó

készülékek, mérlegek (2); kihangosító készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez;

klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt

kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok; kompakt lemezek, CD-k [audio-video]; komparátorok;

kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék [optika];

kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes; köpenyek/burkolatok elektromos

kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa berendezések [jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító

vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek; központosító készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják;

kromatográfiás berendezések laboratóriumi használatra; kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok;

kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED]; laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi

tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1); laktométerek, tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős

szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok; laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok;

légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló

készülékek kivételével; légzőkészülékek légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem

mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók, dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók;

lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők

(2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok,

publikációk; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető

számítógépes játékszoftverek; letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló
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készülékek; levélmérlegek, lézerek nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek; logok,

hajósebesség mérő műszerek; lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez;

lopásgátló berendezések, elektromos; lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek];

magasságmérő műszerek; mágneses adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók;

mágneses rezonanciás képalkotó [MRI] berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító

kártyák; mágneslemezek; mágnesszalagegységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók

[kazetták lejátszásához]; matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével

működő berendezésekhez, készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő

készülékek és gépek; mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez;

mentőcsónakok; mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2);

mentőmellények (3); mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeg-analizátorral;

mérőasztalok [felmérő, tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak;

mérőkészülékek, elektromos; mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai

léggömbök; meteorológiai műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai

eszközökhöz; mikrométerek; mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek;

monitorok [számítógép hardver]; monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet];

munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök; munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas

navigációs készülékek; műholdkereső mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek

[fényképészet]; nagyítók, lupék [optika]; nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok;

napelemek villamosenergia-termeléshez; napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti

számítógépek]; navigációs eszközök; nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók

szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz;

nyomtatók számítógépekhez; objektívek [lencsék] optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok;

okosszemüvegek; oktánsok; oktatási készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek

(laboratóriumi); operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek;

optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák;

optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szálak [üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg;

orrcsipeszek műugrók és úszók részére; orsók [fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz;

oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek ózonizátorok, ózonizálók; összeadógépek; parkolóórák;

pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok;

petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek, pitot-csövek; planiméterek, területmérők;

polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk

újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek; rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari

használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon

készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok [elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő

készülékek; relék, elektromos; reosztátok; részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták

fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek

nem gyógyászati célokra; röntgensugarak elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás

elleni védőkesztyűk ipari célokra; röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra;

savmérők, acidiméterek akkumulátorokhoz; savsűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez;

sebességjelzők; sebességmérő műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők,

sófokolók; sötétkamrák [fényképészet]; sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötét üveg, lemez keretei

[fényképészet]; speciális laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok;

spektroszkópok; sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő

berendezések (2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó

berendezések, elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek;

számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető;

számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes
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programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok,

rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák;

számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök;

számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet]; szavazógépek;

szegélyjelzők, szegélyjelölők; szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló

szélzsákok; szélmérők, anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok;

szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk;

szerszámbefogó- és vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [ÖLED]; szextánsok; szferométerek;

szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és

vezérléséhez; szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő

műszerek]; szintező műszerek (1); szintező műszerek (2); szirénák; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök];

szócsövek; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos

használatra; szögmérők [mérőműszerek]; sztereoszkópikus berendezések; sztereoszkópok; szűrők

légzőmaszkokhoz; táblagépek; táblagép tokok; tachométerek; tanító robotok; tárolók, tartók mikroszkóp

tárgylemezekhez; tartók elektromos tekercsekhez; távadók, transzmitterek [távközlés] (1); távadók, transzmitterek

[távközlés] (2); távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító készülékként működő

elektronikus kulcstartók; távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek; távmérő műszerek, teleméterek;

távolságmérő, távmérő berendezések; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató

számlálószerkezetek]; telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok;

telekommunikációs készülékek ékszerek formájában; teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők;

teodolitok; térdpárnák, térdvédők munkásoknak; termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; tesztelő

készülékek nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális

személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék

(1); tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások

elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;

túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk

tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tűzcsapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,

tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler-rendszerek;

tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; tv-súgógépek; ujjbőségmérők;

ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;

üzemanyagszintmérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló

szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek];

varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok/-maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;

védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;

védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti

berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek

[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli

telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;

videomagnók, képmagnók; videotelefonok; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító

jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére;

villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek;

visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek;

vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók;

vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók [fényképészet] (1);

zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok]; zsebszámológépek;

 zsinórok csiptetős szemüveghez.

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

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

papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez; almanachok; arany

töltőtoll hegyek; asztali alátétek, tányéralátétek papírból; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali

könyöklők; asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fénykép metszetek;

bankjegyek; bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegzőpárnák, festékpárnák (1); bélyegzőpárnák,

festékpárnák (2); bélyegző [pecsét] tartó dobozok; bélyegzőtartók (1); bélyegzőtartók (2); bérmentesítő gépek

[irodagépek]; betűk acélból; biológiai metszetek mikroszkópos vizsgálatokhoz [oktatási anyagok]; blokkok

[papíráruk]; blotter papírok; bónok, utalványok; borítékok [papíráruk]; buborékfólia (műanyag-) csomagoláshoz;

cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloid lapok rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők

[elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék

kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák

címezőgépekhez; címzőgépek; csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; csekkkönyv borítók;

csipeszes felírótáblák; csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyag

keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból vagy

kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; daloskönyvek; dekoratív csillám irodai célokra; derékszögű

vonalzók rajzoláshoz (1); derékszögű vonalzók rajzoláshoz (2); diagramok; dossziék [papíráruk] (1); dossziék

[papíráruk] (2); ecsetek (1); ecsetek (2); egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák, galvanotípiák; előkék

papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetáicák; értesítő kártyák;

érvénytelenítő bélyegzők; ezüstpapír; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók

[papíráruk]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók;

fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverő csészék művészek részére;

festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy

anélkül; festőállványok; festővásznak (1); festővásznak (2); folyóiratok; formák modellező agyagokhoz

[művészeti anyagok]; formanyomtatványok, űrlapok; földgömbök; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz

vagy rajzoláshoz; gémkapocs; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák, nem

játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú vonalzók,

térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták; hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír; írásminták;

iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők irodai használatra; irattartók [papíráru]; irodagépek borítékok

lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai kapcsok,

iratkapcsok; irodai kellékek; irodai lyukasztógépek (1); irodai lyukasztógépek (2); irodai nedvesítők; irodaszer

szekrények; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos;

írógéphengerek; írógépszalagok, festékszalagok (1); írógépszalagok, festékszalagok (2); írókészletek [papíráruk];

írókréta; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; írótábla törlők; iskolaszerek [papíráruk]; ívek

[papíráruk]; javítófolyadékok [irodai cikkek]; javítószalagok [irodai cikkek]; javítótinták

[fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; kaparós

matricák; karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékok,

kartoték kártyák; kártyák; katalógusok; keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra; képek; képeslapok,

levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; kéztámasztók festőknek; klisék, nyomódúcok;

könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; könyvkötő

berendezések és gépek [irodai eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő szövetek; könyvlaprögzítők;

könyvtámaszok; körzők; kötőszalagok [könyvkötészet]; kréta spray; krétatartók; kromolitográfiák; laminálok

irodai használatra; lemezek metszetek készítéséhez; levélzáró öntapadós ragasztókorongok (1); levélzáró

öntapadós ragasztókorongok (2); litografált műtárgyak (1); litografált műtárgyak (2); litográfiái kövek; litográfiai

kréta; lyukkártyák Jacquard szövőszékekhez; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; márványozófésűk;

másológépek, duplikátorok; metszetek; mimeográf készülékek és gépek; modellező anyagok; modellező paszta;

modellező viasz, nem fogászati célokra; mutatópálcák, nem elektromos; műanyagfóliák csomagolásra;

műanyagok modellezéshez; műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; naplófőkönyvek, főkönyvek;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M220



naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok (1); noteszok (2);

nyomatok [metszetek]; nyomdai alátétek, nem textilből; nyomdai betűk (1); nyomdai betűk (2); nyomtatott

kották; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák

rakodólapra rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil

[írószer és papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; palatáblák [íráshoz] (1); palatáblák [íráshoz](2);

palavesszők; paletták festőknek; pantográfok [rajzeszközök]; papír; papír alátétek; papír asztalterítők; papírból

készült fedők fogászati tálcákhoz; papírból készült poggyászcímkék; papírból készült szűrőanyagok;

papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír felvevőgépekhez;

papír-írószer áruk; papír kávéfilterek; papírmasé; papírmasnik; papírnehezékek; papírok elektrokardiográfokhoz;

papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy anélkül; papír rádiótáviratokhoz; papírszalagok; papírszalagok vagy

lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírtörölközők;

papírvágó kések [irodai cikkek]; papírvágók [irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok; papír- vagy

műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; papírzacskók; papírzacskók gyógyászati

eszközök sterilizálásához történő használatra; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek [kréták]; pauszmásolatok

(1); pauszmásolatok (2); pauszpapír, szabásminta papír; pecsétbélyegek (1); pecsétbélyegek (2); pecsétbélyegek

(3); pecsételő anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok

papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; polimer modellezőagyag; portrék, arcképek; postabélyegek;

poszterek; prospektusok; radírgumik; ragasztók irodai és otthoni célokra (1); ragasztók irodai és otthoni célokra

(2); ragasztók irodai és otthoni célokra (3); ragasztók irodai és otthoni célokra (4); ragasztószalag-adagolók

[irodai cikkek]; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (1); ragasztószalagok irodai vagy háztartási

célokra (2); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (3); rajzeszközök; rajzkészletek; rajzok (1); rajzok

(2); rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok [papíráruk];

sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; scrapbook [családi albumok]; sminkeltávolító papírkendők;

söröskorsó alátétek; stencilek ételek és italok dekorálásához; szabásminták; szabókréta; számítási, számtani

táblázatok; számok [nyomdai karakterek] ; számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat]; szedőregálok

[nyomdai felszerelések]; szedővasak, szedő-sorjázók; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szénceruzák;

színes olajnyomatok; szivargyűrűk; szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok; szövegkiemelő tollak;

szövettani metszetek [oktatási eszközök]; szteatit [szabókréta]; szűrőpapír; tanítási és oktatási anyagok [kivéve

készülékek, berendezések]; tervrajzok; tinta- és tolltartó állványok (1); tinta- és tolltartó állványok (2); tinta- és

tolltartó állványok (3); tinták; tintarudak; toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók;

tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok; tolltartó kapcsok, csipeszek; tolitörlők; többmásolatos papírok

[írószer]; töltőanyagok papírból vagy kartonból; töltőceruzák [rotringok]; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek;

tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek]; t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; ujjas előkék, papírból;

ujjnedvesítő [irodaszerek]; ujjvédők [irodai cikkek]; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; újságok;

útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; világító papír;

virágcserépburkolók papírból; visszahúzódó zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések]; viszkózlapok,

lemezek csomagolásra; vízfestmények, akvarellek; vizsgálóasztalokon használt papír; vonalkód szalagok;

vonalzók műszaki rajzokhoz; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra

papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; zászlófüzér papírból; zászlók papírból; zenélő

 üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

porcelán- és fajanszáruk; acélgyapot tisztításhoz; aeroszol adagolók, nem gyógyászati használatra; agyagedények;

akváriumfedők; akváriumok (szobai); állatfésűk, lókefék; állatfésülő kesztyűk; állatsörték [kefeáruk és ecsetek];

állványok hordozható babakádakhoz; alomtálcák házi kedvenceknek; aromaolaj párologtatók, a nádból készült

párologtatók kivételével; asztaldíszek; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; asztali ecet- és olajtartók (1);

asztali ecet- és olajtartók (2); asztali füstelszívó; asztali késtartók; asztali szalvétatartók; autómosó kesztyűk;
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baromfigyűrűk; bébifürdőkádak, hordozható; beltéri terráriumok [növénytermesztéshez]; beltéri terráriumok

[viváriumok]; bontófésűk; borlevegőztető berendezések; borlevegőztetők; borotvapamacsok, borotvaecsetek;

borotvapamacs tartók; borsdarálók, kézi; borstartók; bögrék, korsók; bőr fényesítéshez; búvárszivattyúk,

plungerek eldugult lefolyók tisztítására; cégtáblák, információs táblák porcelánból vagy üvegből; címkék

dekantálókhoz; cipőfényező készülékek, nem elektromos; cipőgombolók; cipőkanalak; cipőkefék; cukorfogók

[csipeszek]; cukorkásdobozok; cukortartók; cukrászati nyomózsákok; cumisüveg melegítők, nem elektromos;

csajkák, katonai evőcsészék; csepegtetőedények; csepegtetők háztartási célokra; csészealjak; csészék;

csizmahúzók; csövek és hegyek süteménydíszítéshez; darálók háztartási használatra, kézi; dekantálók,

demizsonok, üvegballonok; dezodoráló szerek személyes használatra; dézsák; diótörők; dobozok üvegből

dörzsölőeszközök [kefék]; dörzsszivacsok bőrradírozáshoz; dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; dugók

üvegből, üvegdugók; edényáruk; edények, fazekak; edényfogók és -alátétek; edényfogó kesztyűk; edénymosó

kefék; egérfogók (1); egérfogók (2); éjjeliedények; eldobható tányérok; elektromos kefék, a géprészek

kivételével; elektromos rovarcsapdák; enyvesfazekak; ételbúrák; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével;

étkészletek; étlaptartók; evőpálcikák (kínai-); fagylaltadagoló kanalak; fazekasáruk; fazékfedők; fedeles kupák,

fedeles fémkupák; fejek elektromos fogkefékhez; felfújható babakádak; felmosófej-kifacsarós vödrök;

felmosórongyok; felmosó vödör kicsavaróval; fémedények fagylalt és jeges italok készítéshez; fém súrolópárnák;

festett üvegáru; fésűk; fésűk állatoknak; fésűk (elektromos); fésűtartók; fogkefék; fogkefék (elektromos);

fogpiszkálók; fogpiszkálótartók; fogselyem; fokhagymaprések, fokhagymanyomók [konyhai eszközök]; fordító-

és kenőlapátok, spatulák konyhai használatra; forgatható ruhaszárítók; forgatható tálca asztalra; forgó

mosógépsorok; főzőedények; főzőeszközök, nem elektromos; fűszertartó szettek; grillállványok; grillek,

rostélyok [sütőeszközök]; grillkesztyűk; gumibetétes kézi ablaklehúzók tisztításhoz; gyapjúhulladék tisztításhoz;

gyertya alátétek; gyertyaoltók; gyertyatartók; gyertyatartó üvegedények [tartók]; gyümölcsprések, nem

elektromos, háztartási használatra; gyűrűk madaraknak; habverők, nem elektromos; hálós zacskók sütéshez, nem

mikrohullámú sütőkhöz; háztartási eszközök, kis méretű; háztartási hamurosták; háztartási keverőgépek, nem

elektromos; háztartási szűrők; hordozható hűtőtáskák, nem elektromos; hot pot [gyorsfőző edények, nem

elektromos]; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tartályok italokhoz; hőszigetelt tartályok,

konténerek; húslocsoló pipetták; huzatok vasalódeszkákra; hűtőpalackok; hűtőtasakok, jégakkuk élelmiszerek és

italok hűtéséhez; italkiöntők; itatóvályúk; ivóedények; ivókürtök; ivópalackok sportoláshoz (1); ivópalackok

sportoláshoz (2); izotermikus táskák; jászlak állatoknak; jegesvödrök, hűtővödrök; jégfogó csipeszek;

jégkockaformák; kancsók; kaspók, nem papírból; kátránykenő kefék, hosszú nyéllel; kávédarálók, (kézi);

kávéfilterek, nem elektromos; kávéfőzők, nem elektromos; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek;

kefegyártáshoz használt anyagok; kefék; kefék lámpaüvegekhez; kefék tartályok tisztítására; keksztartók;

kenőecsetek; kenyérkosarak, háztartási célokra; kenyértartók; kenyérvágó deszkák; kerámiák háztartási

használatra; kertészeti kesztyűk; kerti öntözők; kesztyűk fényesítéshez; kesztyűk háztartási használatra;

kesztyűtágítók; ketrecek kedvtelésből tartott állatok részére; keverőkanalak [konyhai eszközök]; kézi habverők,

nem elektromos, háztartási használatra; kézi keverőpalackok [koktél shaker]; kis nyársak [tűk] fémből, sütéshez;

koktélkeverők; kompótos tálka; konnektorba dugható szúnyogriasztó párologtatók; konyhai darálók, nem

elektromos; konyhai dobozok, tárolók; konyhai dörzsik; konyhai eszközök, kis méretű (1); konyhai eszközök, kis

méretű (2); konyhai fogókesztyűk; konyhai vágódeszkák; kosarak háztartási használatra; kozmetikai ecsetek,

pipere ecsetek; kozmetikai eszközök; kozmetikai kompakt púderek; kozmetikai spatulák; körömkefék; kristályok

[üvegáruk]; kvarcüvegrostok, nem textilipari használatra; lábujjelválasztó szivacsok pedikűrözéshez; lapátkák

háztartási használatra; lapátkák, merőkanalak háztartási célokra; légycsapók (1); légycsapók (2); lemezek tej

kifutásának meggátlására; levesestálak; likőrös készletek; locsolókannák, öntözőkannák; lókefék; lószőr

kefekészítéshez; madárfürdők; madárkalitkák; majolika; malacperselyek; medencék [tartályok]; mellszobrok

porcelánból, terrakottából vagy üvegből; merőkanalak; merőkanalak bor kitöltéséhez; merőkanalak borok

kitöltéséhez; morzsatálcák; mosdószivacsok, szivacsok mosakodáshoz; mosdótálak, lavórok; mosódeszkák;

mozsarak konyhai használatra; mozsártörők konyhai használatra; műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból

vagy üvegből; műtojások; nadrágvasalók, nadrágakasztók; nem elektromos autoklávok főzéshez; nem elektromos
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ételpárolók; nem elektromos, konyhai darálók; nem elektromos kukták; nem elektromos kuszkuszfőző edények;

nem elektromos ostya-/gofrisütők; nem elektromos tajine edények; nem elektromos tésztakészítők háztartási

használatra; nyakkendőprések; nyeles agyaglábasok; nyeles lábasok; nyélre erősített felmosórongyok; olajsütők,

nem elektromos; olvasztott kvarc [félkész termék], nem építéshez; opálüveg (1); opálüveg (2); öntőformák

[háztartási eszközök]; öntözőberendezések; öntözőfejek locsolókannákhoz; öntözők virágok és más növények

locsolásához; palacknyitók, elektromos és nem elektromos; palackok; pamuthulladék tisztításhoz; papírkosarak;

papírtálcák háztartási használatra; papírtányérok; papírtörölköző adagolók; parfümpermetezők,

illatszerpermetezők; párologtatók; perselyek; piknik kosarak edénykészlettel; piperetáskák, neszesszerek; pipetták

[borkóstoláshoz]; poharak papírból vagy műanyagból; poháralátétek, nem papírból vagy textilből; polírozó,

fényesítő anyagok, a papír, a kő és készítmények kivételével; polírozó gépek és eszközök, nem elektromos,

háztartási használatra; porcelándíszek; porcelánok; porcelán tálcák; porított üveg dekorációs célra; porolók;

porrongyok; portalanító készülékek, nem elektromos; portörlő rongy; portörlő tollseprűk; púderpamacsok;

reszelők konyhai használatra; rosták [háztartási eszközök] (1); rosták [háztartási eszközök] (2); rovarcsapdák;

ruhacsipeszek; ruhafeszítők; ruhaszárító állványok; sajtharangok; salátacsipeszek; salátás kanalak; salátástálak;

sámfák [tágítók] (1); sámfák [tágítók] (2); seprűk; seprűnyelek; serpenyők; sertéssörte kefekészítéshez; síküveg

[nyersanyag]; sminkeltávolító termékek; sminkszivacsok; sodrófák, nyújtófák háztartási használatra; sószórók;

söröskancsók; sörték kefékhez; spicckanalak [konyhai eszközök]; süteményformák; sütő alátétek; sütőformák,

süteményszaggatók; szájzuhanyok; szalvétatartók; szappanadagolók; szappantartók (1); szappantartók (2);

szarvasbőr tisztításhoz; szemeteskukák; szemöldökkefék; szempillakefék; szempilla kefék; szivacsok háztartási

használatra; szivacsos lábujjszétválasztók pedikűrözéshez; szivacstartók; szívószálak; szobrok porcelánból,

kerámiából, agyagból vagy üvegből (1); szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből (2);

szódásszifonok; szórófejek öntözőcsőhöz; szőnyegporolók, prakkerek; szőnyegseprők; szöszeltávolítók,

textilborotvák elektromos vagy nem elektromos; szöszeltávolítók, textilborotvák, elektromos vagy nem

elektromos; tálak aromaolajok párologtatására; tálalátétek [asztali eszközök]; tálcák háztartási használatra; tálcák

papírból, háztartási használatra; tányéralátétek, nem papírból vagy textilből; tányérok; tárolók, tároló edények

háztartási vagy konyhai célokra; tea cozy [teáskanna melegítő]; teafilter-tartók; teafőző tojások; teásdobozok;

teáskannák; teáskészletek [terítékek]; teaszűrők; termoszok; tésztakészítők, kézi működtetésű; tésztaszaggatók;

tésztavágók; textilből készült vödrök; tisztítóeszközök, kézi működtetésű; tisztítókóc; tisztítópárnák,

súrolószivacsok; tisztítórongyok; toaletteszközök; toalettkefék, WC-kefék; toalettpapír-tartók (1);

toalettpapír-tartók (2); tojás szétválasztók háztartási célokra, nem elektromos; tojás szétválasztók, nem

elektromos, háztartási használatra (1); tojás szétválasztók, nem elektromos, háztartási használatra (2); tojástartók;

tortalapátok; tortillanyomók, nem elektromos [konyhai eszközök]; tölcsérek; törlőkendők fényezéshez;

törölközőtartók és törölközőtartó gyűrűk; tükörtojás sütőformák; újrahasználható jégkockák; újrahasználható

szilikon ételfedők; urnák; uzsonnás dobozok; üresen árusított csepegtetők kozmetikai célokra; üstök, katlanok;

üstök, nem elektromos; üvegampullák [tartályok]; üvegáru italokhoz; üveg, beépített vékony elektromos

vezetékekkel; üvegedények, demizsonok [folyadék szállítására]; üvegek; üvegek [tárolóedények]; üveg

járműablakokhoz [félkész termék]; üvegmozaikok, nem építési célra; üveg nyers vagy félig megmunkált

állapotban, az építési üveg kivételével; üvegpalackok [tartályok]; üvegrostfonál, nem textílipari használatra;

üvegszál nem szigeteléshez vagy textilipari használatra; üvegszál nem szigetelési célra vagy textilipari

használatra; üvegtálak; üveggyapot, nem szigetelési célra; vajtartó burák; vajtartók; vályúk; vasalóállványok;

vasalódeszkák; vázák; viaszkefék sílécekhez; viaszpolírozó készülékek, nem elektromos; virágállványok [virágok

elrendezésére]; virágcserepek; virágládák ablakba; vödrök; zárak fazékfedőkhöz; zománcozott üveg, nem

 építkezéshez; zöldségestálak.

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

gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz;

árbocok szörfdeszkákhoz; atléták által használt gyanták; babaágyak; babaházak (1); babaházak (2); baba

játszószőnyegek; babák; babaruhák; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések];

békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdasztal mandinerek;
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biliárdasztalok; biliárdgolyók; bingó kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok];

bowling berendezések és gépezetek; bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak;

csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csocsóasztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek];

dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok;

drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok

biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe;

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

gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók repülőgépmodellekhez;

golfkesztyűk; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló, mozdulatlan

edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők labdákhoz; gyepjavító

szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok]; halaskosarak

[horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; hegymászó hevederek; hevederek vitorlás

szörfdeszkákhoz; hinták; hintalovak; hógömbök; hokiütők; hordozható egységek videojátékok játszásához;

hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez kialakított

védőfóliák; horgászbotok; horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok, horgászdamilok (1);

horgászzsinórok, horgászdamilok (2); hótalpak; húrok, bélhúrok ütőkhöz (1); húrok, bélhúrok ütőkhöz (2); íjak

íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; játékálarcok (1);

játékálarcok (2); játékautók; játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékkártyák (1); játékkártyák

(2); játékkonzolok; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik, játékmackók;

játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak; játékrobotok; játék robotok; játék sárkányok; játéksátrak;

játékszerek; játéktermi videó játékgépek; jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz;

kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];

kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák

műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk

[játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; kirakós játékok [puzzle];

kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2); konfetti; korcsolyacipők rögzített korcsolyával;

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

játékokhoz; leash-ek szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz; léggömbök; légpisztolyok [játékok];

lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek [hegymászó felszerelés];

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

[edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; merítőhálók

horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek szerencsejátékokhoz; orsók

sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko [pachinko]; paddleboardok;

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

[sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek (1); parti kellékek (2); parti konfettiágyúk; patkó játékok;

patronok durranós pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; pinaták [édességgel, játékokkal töltött parti

kellékek]; ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; plüssjátékok

szundikendővel; poharak kockajátékhoz; pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus

sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok [játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok;

sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok görsíhez; sífelszerelésekhez és szörfdeszkákhoz kialakított táskák;

siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok,

hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; súlyemelő övek [sportcikkek]; súlyzók

(1); súlyzók (2); surfski kajakok (1); surfski kajakok (2); szánkók [sportcikkek]; szappanbuborék fújók

[játékszerek]; szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák [sportcikkek]; színházi

álarcok, maszkok; szörfdeszkák (1); szörfdeszkák (2); táblajátékok; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek;

tekebábuk (1); tekebábuk (2); telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek;

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

karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok; tornaeszközök; trambulinok; triciklik gyermekek számára [játékok];
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ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás kesztyűk úszáshoz; úszók

horgászathoz/halászathoz; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik; úszóövek; ütők játékokhoz;

üveggolyók; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei]; vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők

játékkonzolokhoz; vidámparki hinták, berendezések; videojátékok; vívófegyverek; vívókesztyűk; vívómaszkok,

 vívóálarcok; zsetonok; szerencsejátékokhoz.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

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

számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához;

adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások;

állásközvetítő irodák, árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése, árusító standok

bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk,

illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási

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

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi

szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása

[irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;

költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

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

vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; 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 rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; 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; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok

igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;
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számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing

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

termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

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

szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; 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 sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

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

elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés

biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása

[bérbeadása]; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

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; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb

elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; 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); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek

 kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

[oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák;

cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása

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

[judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és

tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények

üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;

idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodái szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiái [szépírási] szolgáltatások;

karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés);
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konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések

kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; 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; oktatási vizsgáztatás;

oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik

tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos

igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése;

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások

[fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;

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

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

szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás

vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák

kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 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;

adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem

fizikai átalakítás; anyagtesztelés (1); anyagtesztelés (2); bakteriológiai kutatás; beltéri dekoráció tervezése (1);

beltéri dekoráció tervezése (2); biológiai kutatás; csapadékoszlatás; csomagolástervezés; divattervezés;

dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági

tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika;

fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; fizikai kutatások; földmérés; geológiai

kutatás; geológiai kutatások (1); geológiai kutatások (2); gépjárművek műszaki vizsgálata [közúti közlekedési

alkalmasság]; grafikai tervezés; gyapjú minőségértékelése; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

hegesztéssel kapcsolatos kutatás; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések

felderítése érdekében; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

[információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; időjárás-előrejelzés; információtechnológiai

[IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; ipari

formatervezés; kalibrálás [mérés]; kézírás elemzése [grafológia]; kihelyezett szolgáltatók az információs

technológia területén; klinikai kísérletek; kozmetikai kutatás; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;

lábon álló fa minőségértékelése; mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával

kapcsolatos mérések, földmérés; meteorológiai előrejelzés; minőség-ellenőrzés; mobiltelefonok kikódolása;

műalkotások hitelesítése; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés;
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népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése; olaj-, gáz- és egyéb bányászati iparral

kapcsolatos kutató szolgálat; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel kapcsolatos felmérések

készítése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); stíldíszítés [ipari formatervezés]; szakszövegek

írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében;

számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete

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

kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok

elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében;

szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és

szaktanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében;

szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; távközlési

technikákkal kapcsolatos kutatás; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

térképészet; tudományos és technológiai kutatás a természeti katasztrófák területén; tudományos és technológiai

kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi

szolgáltatások; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; víz

alatti kutatás, feltárás; vízelemzés; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása

 internetes oldalakhoz.

 ( 210 ) M 19 03813

 ( 220 ) 2019.12.16.

 ( 731 )  Adevinta Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Nagy-Baranyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Magazin mellékletek újságokhoz; magazin borítók; szakmai magazinok; nyomtatott folyóiratok, magazinok;

 magazinok, revük [időszaki lapok].

 35    Hirdetés magazinokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban;

gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások;

hirdetés és reklámozás; hirdetések elhelyezése; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban;

hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; hirdetési felület

biztosítása újságokban; újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások;

újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás

előkészítése; reklámozás, promóciós szolgáltatások; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása;

 közvélemény-kutatás.

 41    Nem letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása; magazinok kiadása; magazinok,

folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az

interneten; elektronikus magazinok kiadása; fogyasztói magazinok kiadása; vezetésbiztonsági képzés;

vezetésoktatási szolgáltatások gépjárművezetők számára; haladó vezetési oktatás gépjárművezetők részére;

tréningek biztosítása; közúti biztonsághoz kapcsolódó gépjárművezetői oktatás; újságok, folyóiratok, katalógusok

és brosúrák megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése; webes újságok megjelentetése; újság

 kiadása ügyfelek számára az interneten; sorsjátékok, lottók szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 03883

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 ) Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
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 Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   28    Testnevelési és sportcikkek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

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

 ( 210 ) M 19 03886

 ( 220 ) 2019.12.20.

 ( 731 )  Varga Zoltán, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

 ( 541 ) ZOLMAT

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

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

 elosztóvezetékek fémből csővezetékekhez; fém csővezetékek.

7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi

szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták; bányafúrók, bányászati talajfúrók; elektromos

kézifúrók; fúrófejek [gépalkatrészek]; fúrógépek; fúrókoronák [gépalkatrészek]; fúrótokmányok [gépek részei];

mélyfúró berendezések, úszó vagy nem úszó; menetfúró és menetvágó gépek; termikus lándzsák, lángfúrók

 [gépek].

 ( 210 ) M 19 03895

 ( 220 ) 2019.12.20.

 ( 731 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai 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.

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

 ( 210 ) M 19 03896

 ( 220 ) 2019.12.20.

 ( 731 )  Timac Agro Hungária Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Szladics Viktória, Budapest

 ( 541 ) Sales AGROW

 ( 511 )  35    Üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; mezőgazdasággal kapcsolatos üzleti

 információk szolgáltatása.

  41    Mezőgazdasági ágazattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

  44    Mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03898

 ( 220 ) 2019.12.21.

 ( 731 )  Miholics Katalin, Csorna (HU)

 ( 541 ) KATACRAFT

 ( 511 )   40    Varrás [egyedi gyártás].
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 ( 210 ) M 19 03899

 ( 220 ) 2019.12.22.

 ( 731 )  Bartal Tamás András, Lábatlan (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Webalkalmazás-szoftverek.

 ( 210 ) M 19 03905

 ( 220 ) 2019.12.27.

 ( 731 )  Racsmány Ferenc 50%, Balatonakarattya (HU)

 Sárközi Éva 50%, Balatonakarattya (HU)

 ( 541 ) BLISSPRESSO

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 03909

 ( 220 ) 2019.12.27.

 ( 731 )  KVX Innovations Kft., Villány (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    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; számítógépek és számítógépes perifériák.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 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.

 ( 210 ) M 19 03910

 ( 220 ) 2019.12.29.

 ( 731 )  FETIM-CONS KFT., Szigetszentmiklós (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üzletviteli tanácsadás.

 ( 210 ) M 20 00040

 ( 220 ) 2020.01.08.

 ( 731 )  Vivo Mobile Communication CO.; LTD., Wusha; Chang'An; Dongguan; Guangdong (CN)

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

  

( 546 )
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 ( 511 ) 9    Okostelefonok; mobiltelefonok; tokok mobiltelefonokhoz; védőlapok mobiltelefonokhoz; védőfóliák

mobiltelefon-kijelzőkhöz; mobiltelefon állványok; fejhallgatók; fejhallgatók mobiltelefonokhoz; szelfi botok

okostelefonokhoz; USB kábelek; tápegységek; elemek; elektromos akkumulátortöltők; mobil töltő akkumulátorok

(újratölthető akkumulátorok); hangszórók; intelligens hangszórók; vezeték nélküli fejhallgatók okostelefonokhoz;

vezeték nélküli töltők; letölthető applikációs szoftver mobiltelefonokhoz; számítógépek; okosszemüvegek;

okosórák; tablet számítógépek; noteszgépek; televíziók; okostelevíziók; vezeték nélküli fülhallgatók; vezeték

 nélküli hangszórók.

 ( 210 ) M 20 00067

 ( 220 ) 2020.01.11.

 ( 731 )  Humen Media Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Budapest Pride

 ( 511 )  25    Játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek]; nyakpántok [ruházati cikkek részei]; ruházati

cikkek nők számára; sálak [ruházati cikkek]; szőrméből készült ruházati cikkek; topok [ruházati cikkek];

 vállpántok ruházati cikkekhez; vízhatlan ruházati cikkek; ruházati cikkek színházi használatra.

 35    Kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és

rendezvények szervezése; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos

szolgáltatások; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők

 értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 41    Szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése;

 szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása.

A rovat 164 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  230.568

 ( 151 )  2020.02.14.

 ( 210 )  M 20 00095

 ( 220 )  2020.01.14.

 ( 732 )  P1 Media Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  230.651

 ( 151 )  2020.02.14.

 ( 210 )  M 20 00199

 ( 220 )  2020.01.23.

 ( 732 )  Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Orvosi diagnosztikai eszközök; orvosi műszerek; orvosi képalkotó berendezések; gyógyászati készülékek és

eszközök; diagnosztikai eszközök gyógyászati célra; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra;

diagnosztikai, vizsgálati és felügyeleti berendezések; fizioterápiás és rehabilitációs berendezések; gyógyászati

rehabilitációs készülékek; betegmegfigyelő berendezések; elektronikus megfigyelő berendezések orvosi

használatra; ruházat, fejfedők és lábbelik ápolószemélyzet és páciensek számára; kesztyűk gyógyászati

 használatra.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  229.499

 ( 151 )  2019.10.21.

 ( 210 )  M 18 01203

 ( 220 )  2018.04.17.

 ( 732 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; akkumulátor dobozok; akkumulátor üvegek; elektromos elemek, akkumulátorok (3) ; elektromos

akkumulátorok járművekhez; légsűrűségmérők, aerométerek; levegő elemzésére szolgáló készülékek;

anódtelepek; anódok; elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos akkumulátorok járművekhez;

akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; elemek, telepek világításhoz; akkumulátor- és elemtöltők (1); világító

jeladók; csengők [figyelmeztető berendezések]; fekete dobozok [adatrögzítők]; villantófények; golyóálló ruházat;

golyóálló kabátok; golyóálló mellények; akkumulátor- és elemtöltők (2); töltők elektromos cigarettákhoz;

töltőállomások elektromos járművekhez; vegyészeti berendezések és eszközök; sötétkamra lámpák

[fényképészet]; detektorok; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; digitális jelek; elektromos

kisülési csövek, nem világítási célra; fényképészeti villanólámpák, vakuk; villanófények, villogók; vakuk

[fényképészet]; áramlásmérők, fogyasztásmérők; fluoreszcens ernyők; ködjelzők, nem robbanásveszélyes;

elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos elemek, akkumulátorok (1); galvanométerek; áramtároló

rácsok elemekhez; hőmérsékletszabályozó készülékek; heliografikus [fénytávíró] készülékek; vízmérők,

hidrométerek; nedvességmérők, higrométerek; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; elektromos induktorok;

infravörös érzékelők; ionizációs készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; lézerek nem gyógyászati célokra;

fényerő-szabályozók, elektromos; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök;

világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; túlfeszültség korlátozók; fényerő-szabályozók, elektromos;

határolók, limiterek [elektromosság]; bűvös lámpák [laterna magica]; jelzőbóják (2); anyagok elektromos

hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; mérőeszközök, mértékek;

mérőműszerek (1); mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek (2); mechanikus jelzések, jelzőtáblák;

meteorológiai műszerek; számlálók, mérőműszerek; mikrofonok; hajózási jelzőberendezések; neon világítások;

megfigyelő műszerek; optikai üveg; optikai lámpák; optikai lencsék; oszcillográfok; fotométerek (1);

fotovillamos elemek; planiméterek, területmérők; lemezek akkumulátorokhoz; dugók, csatlakozó aljzatok és más

kapcsolások [elektromos csatlakozások]; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérőműszerek; nyomásmérő

eszközök (2); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (1); prizmák [optika]; szondák tudományos

használatra; vetítőgépek; vetítővásznak; mennyiségjelzők; radarkészülékek; biztonsági berendezések vasúti

közlekedéshez; szabályozó berendezések, elektromos; relék, elektromos; lézeres vészjelző fények; ellenállások,

elektromos; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; mérlegek testtömeg-analizátorral; félvezetők;

jelzőlámpák; jelzőbóják (1); jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; világító vagy mechanikai jelzések; világító

jelek; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez; írásvetítő berendezések; füstjelző berendezések;

napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez; hegesztőpajzsok; szolenoid szelepek

[elektromágneses kapcsolók]; spektrográfok; színpadvilágítás-szabályozók; stroboszkópok; földmérő
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berendezések és eszközök; kapcsolótáblák; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos;

csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; tesztelő készülékek nem gyógyászati használatra; lopásgátló

berendezések, elektromos; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérséklet szabályozó készülékek;

termosztátok járművekhez; vékony kliens számítógépek; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; időregisztráló

készülékek; automatikus időkapcsolók; közlekedési jelzőlámpa berendezések [jelzőeszközök]; áramátalakítók,

transzformátorok; tranzisztorok [elektronikus]; válaszjeladók [transzponderek]; vákuumcsövek [rádió];

videomagnók, képmagnók; vízszintjelzők; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek; villamos energia

tárolására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és eszközök; mágneses adathordozó adatok és hang tárolására;

LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és önindítók kisülő-lámpákhoz és csereindítók LED

applikációkhoz; elektromos energia-források és áramforrások; elektronikus transzformátorok; halogén előtétek;

halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és elektromos áramkörök; napelemek villamosenergia-termeléshez;

külső elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges

megfelelő áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén

lámpák működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és

berendezések LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; gázkisülő lámpák

(beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus vagy magnetikus előtétei; külső elektronikus vagy

magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LFL) működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség

szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók;

elektromos szabályozóberendezések; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti,

közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények, valamint ezek

felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; LED

szabályozó berendezések; LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák vezérléséhez szükséges termékek;

egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve bármilyen világítótestek és világító

berendezések vezérléséhez szükséges termékek; fényerőszabályozást, mozgásérzékelést, fényérzékelést és egyéb,

világítással kapcsolatos szempontok szerinti világításvezérlést lehetővé tevő eszközök; baktériumok vagy más

élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy

 fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések és eszközök.

 10    Sebészeti, orvosi, fogászati és állatgyógyászati készülékek és műszerek, az említettek csak a világító és

fénykibocsátó eszközökkel kapcsolatban (beleértve az UV- és infravörös eszközöket is); lámpák, fénykibocsátó

eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen és kutatás területén; baktériumok elpusztítására, fertőtlenítésre,

tisztítására használt speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas fény-

vagy egyéb sugárzást kibocsátó készülékek és eszközök; fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas fény- vagy egyéb

sugárzást kibocsátó készülékek és eszközök; orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra használt lámpák,

kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás kibocsátó, valamint

érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati célokra; lézerek orvosi célokra; elektromos vagy világító fertőtlenítő

készülékek, berendezéseik és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektrokardiográfok;

 elektródák gyógyászati használatra.

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

berendezések; acetilén égők, gyújtók (2); acetilén égők, gyújtók (1); acetiléngenerátorok; légkondicionálók

járművekhez (2); légkondicionálók; léghűtő berendezések; levegő szagtalanító készülékek; légszárítók; légszűrő

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

légfertőtlenítők; légszelepek gőzfűtő berendezésekhez; spirituszégők; fénytompító szerkezetek járművekhez

[lámpa szerelvények]; vízporlasztó fej csapra; élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek;

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

berendezések; hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez; atommáglya; elektromos autoklávok főzéshez; lámpák

járművekhez (2); sütőkemencék; grillezők, grillsütők; fürdőszoba szerelvények; fürdőszobai vízvezeték

szerelvények; fürdőkádak (2); kádak ülőfürdőkhöz; ágymelegítők; italhűtő berendezések; kerékpár lámpák; bidék;
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elektromos takarók, nem gyógyászati használatra; kazáncsövek fűtőberendezésekhez; bojlerek, kazánok [kivéve

gépek részei]; könyvsterilizáló berendezések; karok gázégőkhöz; kenyérsütő gépek (1); kenyérsütő gépek (2);

kenyérpirítók; égők, égőfejek; égőfejek lámpákhoz; gyertyás lámpások; szén ívlámpákhoz; mennyezetvilágítások,

mennyezeti lámpák; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez; csillárok; kandalló fújtatók; kéménykürtők,

füstcsatornák, tűzcsatornák; lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (1); csokoládé-szökőkutak, elektromos;

kromatográfiai készülékek ipari használatra; tisztaszobák [egészségügyi berendezések]; csapok [vízcsapok]

csövekhez; elektromos kávéfőzők (1); elektromos kávéfőzők (2); kávépörkölő készülékek; csőkígyók [lepárló-,

fűtő- vagy hűtőberendezések részei]; tűzhelyek (1); főző berendezések és készülékek; platni karikák; tűzhelyek

(1); elektromos főzőeszközök; elektromos hűtőtáskák, hűtőládák; kemencehűtők; hűtőkészülékek és berendezések

(4); folyadékhűtő berendezések; dohány hűtésére szolgáló berendezések; vízhűtők; hajgöndörítő lámpák;

huzatszabályzók [fűtés]; elektromos olajsütők, fritőzök; jégleolvasztók, jégtelenítők járművekhez; fogászati

kemencék; szagtalanító készülékek nem személyes használatra; sótalanító üzemek, egységek; szárító

berendezések, aszalógépek; kerékpár irányjelző lámpák; elektromos kisülési csövek világításra; fertőtlenítő

készülékek, berendezések; fertőtlenítő készülékek gyógyászati használatra (1); fertőtlenítőszer-adagolók

toalettekhez, WC-khez; lepárló készülékek (2); lepárló készülékek (1); búvárlámpák; csepegtetők

[öntözéstechnikai szerelvények]; szárítóberendezések; szárítókészülékek és berendezések; takarmány szárítására

szolgáló készülékek; elektromos fűtésű szőnyegek; elektromosan fűtött ruházat; elektromos joghurtkészítők;

elektromos főzőlapok; elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos zseblámpák; elektromos

lámpák; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; párologtató készülékek, evaporátorok; tágulási tartályok központi

fűtőberendezésekhez; konyhai elszívóbúrák; textilgőzölők; lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2);

légkondicionáló ventilátorok; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; csapok; adagolóberendezések

fűtőkazánokhoz; izzószálak elektromos izzókba, lámpákba; szűrők légkondicionálókhoz; ivóvízszűrők;

kandallórácsok, szikrafogók; kandallók (1); formázott szerelvények, idomdarabok kemencékhez, sütőkhöz;

fáklyák; fáklyakémények, fáklyatornyok [kőolajipar]; füstcsatornák, füstcsövek fűtőkazánokhoz; öblítő

berendezések; WC-vízöblítő tartályok; elektromos gőzölők főzéshez; elektromosan fűtött lábzsákok;

lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; takarmány szárítására szolgáló készülékek; hordozható

kovácstűzhelyek; kutak, szökőkutak; fémből készült keretek kemencékhez; fém armatúrák, vázak kemencékhez,

sütőkhöz; fagyasztók; dörzsgyújtók gázhoz; gyümölcsaszalók; füstölőkészülékek, fumigációs berendezések, nem

gyógyászati használatra; kemencék, nem laboratóriumi használatra; gázkazánok, gázbojlerek; gázégők;

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

lámpák a levegő tisztításához; gömblámpák; enyvmelegítő készülékek; rostok, grillsütők; hajszárítók; kézszárító

készülékek mosdókba; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (2); fejlámpák; kandallók (2); hőtárolók; fűtött

bemutató pultok; elektromos cumisüveg melegítők; fürdőszobai melegítők; gőzállomások vasalókhoz;

fűtőberendezések járművekhez; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőpisztolyok; meleg és hideg italok adagolására

szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek; fűtőkészülékek; elektromos fűtőberendezések; fűtőberendezések

járműablakok jégtelenítéséhez; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy gáznemű fűtőanyagokhoz; fűtőkazánok,

fűtőbojlerek; hőpárnák, elektromos nem gyógyászati használatra; fűtőberendezések (2); elektromos fűtőszálak;

fűtőberendezések (1); fűtőberendezések [víz]; tányérmelegítők (3); hőszivattyúk, hőpumpák; hővisszanyerő

berendezések; forrólevegős készülékek; forrólevegős fürdőszerelvények; forrólevegős sütők; tányérmelegítők (1);

forróvizes palackok; párásítók központi fűtés radiátoraihoz; tűzcsapok; hidromasszázs fürdőberendezések;

jégkrémkészítő gépek; jégkészítő gépek; merülőforralók; izzószálas égők; szemétégetők, égetőkemencék;

nukleáris moderátorok és fűtőanyagok kezelésére szolgáló berendezések; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz

kezelésére; elektromos vízforraló kannák; betétek égetőkemencékhez [állványok]; égetőkemencék; tűzhelyek (2);

laboratóriumi égők; laboratóriumi lámpák; lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (3); reflektor

lámpák; lámpák; lámpaernyőtartó vázak; lámpaernyők; lámpások világításra; elektromos ruhaszárítók;

mosókonyhai kazánok; lávakövek grillezéshez; szintszabályozó szelepek tartályokhoz; villanykörték (1);

villanykörték (2); irányjelző izzólámpák járművekhez; fény diffúzorok; LED-diódás világító berendezések;

gyújtókészülékek; világító berendezések és készülékek; lámpák járművekhez (3); világító berendezések légi
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járművekhez; lámpák járművekhez (1); megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz, kemencékhez; világító

házszámok; fénycsövek világításra; magnézium izzószálak [világítás]; malátapörkölő gépek; mikrobuborék

generátorok fürdőkhöz; mikrohullámú sütők; mikrohullámú sütők ipari célokra; tejhűtő berendezések;

bányászlámpák; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; lámpák motorkerékpárokhoz; multifunkciós

főzőkészülékek; műkörmös lámpák; atomreaktorok; olajégők; olajlámpák; olajtisztító készülékek;

díszszökőkutak; kemencékhez samottbélések; kemencék, nem laboratóriumi használatra; durranógáz-égők;

pasztőröző berendezések; benzinégők; vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez

[szaniterberendezésekhez]; tányérmelegítők (2); zsebmelegítők; polimerizációs berendezések; elektromos

rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra; elektromos autoklávok főzéshez; elektromos kukták; nyomás alatti

víztartályok; berendezések szennyvíz tisztításához; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos;

helyiségfűtők; finomítótornyok lepárláshoz; hűtőkészülékek és berendezések (3); hűtőkészülékek és berendezések

(2); hűtőszekrények; hűtőhelyiségek, hűtőkamrák; hűtőtartályok; bemutató hűtőpultok; hűtőberendezés;

szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz vagy gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági

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

tartozékok vízkészülékekhez; pecsenyesütők; nyársforgató készülékek; nyársak roston sütéshez; pecsenyesütő

készülékek; biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; biztonsági

lámpák; egészségügyi készülékek és berendezések; szauna berendezések; gázmosók, gáztisztítók; keresőlámpák,

zseblámpák; fürdőkádak (1); zuhanyok; mosogatók, mosdók; foglalatok elektromos lámpákhoz; elektromosan

fűtött zoknik; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; elektromos sous vide sütők; spa kádak, hidromasszázs

kádak; beltéri állólámpák (1); gőztárolók, gőzakkumulátorok; gőzkazánok, nem gépek részei; arcgőzölő

készülékek [szaunák]; gőzfejlesztő berendezések; sterilizátorok; lepárló készülékek (3); kályhák

[fűtőkészülékek]; beltéri állólámpák (2); lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2); úszómedence-klórozó

berendezések; barnító berendezések [szoláriumok]; hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei];

kenyérpirítók; dohánypörkölő gépek; vécékagylók; vécéülőkék; mobil vécék; toalettek [WC-k]; elektromos

tortillanyomók; törökfürdőkhöz hordozható kabinok; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; piszoárok

[szaniter berendezések]; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (1); reflektorok járművekhez; szellőző

[légkondicionáló] berendezések; légkondicionálók járművekhez (1); elszívóernyők; laboratóriumi

elszívóberendezések; elektromos gofrisütők; parazsas ágymelegítők; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; mosdókagylók

[szaniter berendezések részei]; vízelosztó berendezések (1); vízelosztó berendezések (2); vízszűrő berendezések;

vízmelegítők, vízforralók; vízmelegítők [készülékek]; automata öntözőberendezések; öntözőgépek

mezőgazdasági célokra; vízkivételi készülékek, berendezések; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek és

gépek; vízlágyítók; vízsterilizáló berendezések; vízellátó berendezések; hidromasszázs, pezsgőfürdő

berendezések; kanócok olajjal működő ételmelegítőkhöz; elektromos borhűtő szekrények; izzók; izzókészletek;

izzók és izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák és lámpaszettek; lámpa tartozékok;

felfüggeszthető lámpák, falilámpák, állólámpák; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és

mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, beleértve a fényszórók, reflektorok, féklámpák, stop-lámpák,

irányjelző lámpák, hátsó lámpák, autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa szettek, gépjármű-műszerfal világító

berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai közlekedéshez

(beleértve a vasúti, légi-, vízi- közúti és egyéb földi közlekedést is); mindenféle világító berendezések; gázkisülő

autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogénizzók; halogén lámpaizzók; halogén autólámpaizzók;

világító testek; elektromos villanykörték; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve

nyitott, részben zárt és zárt lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák;

világítótestek, beleértve lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és

mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és kültéri nem-LED világítótestek felszereléséhez,

rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek,

valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és kültéri LED világítótestek felszereléséhez,

rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek; LED lámpák, LED fényforrások,

LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő alkatrészeik; fénycsövek és
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fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák; halogén lámpák; fényszórók; nagyintenzitású

kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében

használt) fényforrások; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében

használt) lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és

működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és fényeffektusok

elérésére; fényforrások általános világításra és fényeffektusok elérésére szórakoztató-iparban és vendéglátás

körében; fényképészeti célra, illetve kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy

más élőlények elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú,

infravörös sugárzást kibocsátó lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági

termékek és termények növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és

egyéb iparművészeti alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és

 világítótestek; UV-lámpák.

 ( 111 )  229.500

 ( 151 )  2019.10.21.

 ( 210 )  M 18 01204

 ( 220 )  2018.04.17.

 ( 732 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; akkumulátor dobozok; akkumulátor üvegek; elektromos elemek, akkumulátorok (3) ; elektromos

akkumulátorok járművekhez; légsűrűségmérők, aerométerek; levegő elemzésére szolgáló készülékek;

anódtelepek; anódok; elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos akkumulátorok járművekhez;

akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; elemek, telepek világításhoz; akkumulátor- és elemtöltők (1); világító

jeladók; csengők [figyelmeztető berendezések]; fekete dobozok [adatrögzítők]; villantófények; golyóálló ruházat;

golyóálló kabátok; golyóálló mellények; akkumulátor- és elemtöltők (2); töltők elektromos cigarettákhoz;

töltőállomások elektromos járművekhez; vegyészeti berendezések és eszközök; sötétkamra lámpák

[fényképészet]; detektorok; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; digitális jelek; elektromos

kisülési csövek, nem világítási célra; fényképészeti villanólámpák, vakuk; villanófények, villogók; vakuk

[fényképészet]; áramlásmérők, fogyasztásmérők; fluoreszcens ernyők; ködjelzők, nem robbanásveszélyes;

elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos elemek, akkumulátorok (1); galvanométerek; áramtároló

rácsok elemekhez; hőmérsékletszabályozó készülékek; heliografikus [fénytávíró] készülékek; vízmérők,

hidrométerek; nedvességmérők, higrométerek; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; elektromos induktorok;

infravörös érzékelők; ionizációs készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; lézerek nem gyógyászati célokra;

fényerő-szabályozók, elektromos; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök;

világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; túlfeszültség korlátozók; fényerő-szabályozók, elektromos;

határolók, limiterek [elektromosság]; bűvös lámpák [laterna magica]; jelzőbóják (2); anyagok elektromos

hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; mérőeszközök, mértékek;

mérőműszerek (1); mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek (2); mechanikus jelzések, jelzőtáblák;

meteorológiai műszerek; számlálók, mérőműszerek; mikrofonok; hajózási jelzőberendezések; neon világítások;

megfigyelő műszerek; optikai üveg; optikai lámpák; optikai lencsék; oszcillográfok; fotométerek (1);

fotovillamos elemek; planiméterek, területmérők; lemezek akkumulátorokhoz; dugók, csatlakozó aljzatok és más
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kapcsolások [elektromos csatlakozások]; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérőműszerek; nyomásmérő

eszközök (2); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (1); prizmák [optika]; szondák tudományos

használatra; vetítőgépek; vetítővásznak; mennyiségjelzők; radarkészülékek; biztonsági berendezések vasúti

közlekedéshez; szabályozó berendezések, elektromos; relék, elektromos; lézeres vészjelző fények; ellenállások,

elektromos; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; mérlegek testtömeg-analizátorral; félvezetők;

jelzőlámpák; jelzőbóják (1); jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; világító vagy mechanikai jelzések; világító

jelek; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez; írásvetítő berendezések; füstjelző berendezések;

napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez; hegesztőpajzsok; szolenoid szelepek

[elektromágneses kapcsolók]; spektrográfok; színpadvilágítás-szabályozók; stroboszkópok; földmérő

berendezések és eszközök; kapcsolótáblák; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos;

csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; tesztelő készülékek nem gyógyászati használatra; lopásgátló

berendezések, elektromos; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérséklet szabályozó készülékek;

termosztátok járművekhez; vékony kliens számítógépek; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; időregisztráló

készülékek; automatikus időkapcsolók; közlekedési jelzőlámpa berendezések [jelzőeszközök]; áramátalakítók,

transzformátorok; tranzisztorok [elektronikus]; válaszjeladók [transzponderek]; vákuumcsövek [rádió];

videomagnók, képmagnók; vízszintjelzők; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek; villamos energia

tárolására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és eszközök; mágneses adathordozó adatok és hang tárolására;

LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és önindítók kisülő-lámpákhoz és csereindítók LED

applikációkhoz; elektromos energia-források és áramforrások; elektronikus transzformátorok; halogén előtétek;

halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és elektromos áramkörök; napelemek villamosenergia-termeléshez;

külső elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges

megfelelő áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén

lámpák működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és

berendezések LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; gázkisülő lámpák

(beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus vagy magnetikus előtétei; külső elektronikus vagy

magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LFL) működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség

szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók;

elektromos szabályozóberendezések; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti,

közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények, valamint ezek

felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; LED

szabályozó berendezések; LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák vezérléséhez szükséges termékek;

egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve bármilyen világítótestek és világító

berendezések vezérléséhez szükséges termékek; fényerőszabályozást, mozgásérzékelést, fényérzékelést és egyéb,

világítással kapcsolatos szempontok szerinti világításvezérlést lehetővé tevő eszközök; baktériumok vagy más

élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy

 fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések és eszközök.

 10    Sebészeti, orvosi, fogászati és állatgyógyászati készülékek és műszerek, az említettek csak a világító és

fénykibocsátó eszközökkel kapcsolatban (beleértve az UV- és infravörös eszközöket is); lámpák, fénykibocsátó

eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen és kutatás területén; baktériumok elpusztítására, fertőtlenítésre,

tisztítására használt speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas fény-

vagy egyéb sugárzást kibocsátó készülékek és eszközök; fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas fény- vagy egyéb

sugárzást kibocsátó készülékek és eszközök; orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra használt lámpák,

kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás kibocsátó, valamint

érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati célokra; lézerek orvosi célokra; elektromos vagy világító fertőtlenítő

készülékek, berendezéseik és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektrokardiográfok;

 elektródák gyógyászati használatra.

 11    Világító-, fűtő- , gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi
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berendezések; acetilén égők, gyújtók (2); acetilén égők, gyújtók (1); acetiléngenerátorok; légkondicionálók

járművekhez (2); légkondicionálók; léghűtő berendezések; levegő szagtalanító készülékek; légszárítók; légszűrő

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

légfertőtlenítők; légszelepek gőzfűtő berendezésekhez; spirituszégők; fénytompító szerkezetek járművekhez

[lámpa szerelvények]; vízporlasztó fej csapra; élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek;

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

berendezések; hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez; atommáglya; elektromos autoklávok főzéshez; lámpák

járművekhez (2); sütőkemencék; grillezők, grillsütők; fürdőszoba szerelvények; fürdőszobai vízvezeték

szerelvények; fürdőkádak (2); kádak ülőfürdőkhöz; ágymelegítők; italhűtő berendezések; kerékpár lámpák; bidék;

elektromos takarók, nem gyógyászati használatra; kazáncsövek fűtőberendezésekhez; bojlerek, kazánok [kivéve

gépek részei]; könyvsterilizáló berendezések; karok gázégőkhöz; kenyérsütő gépek (1); kenyérsütő gépek (2);

kenyérpirítók; égők, égőfejek; égőfejek lámpákhoz; gyertyás lámpások; szén ívlámpákhoz; mennyezetvilágítások,

mennyezeti lámpák; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez; csillárok; kandalló fújtatók; kéménykürtők,

füstcsatornák, tűzcsatornák; lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (1); csokoládé-szökőkutak, elektromos;

kromatográfiai készülékek ipari használatra; tisztaszobák [egészségügyi berendezések]; csapok [vízcsapok]

csövekhez; elektromos kávéfőzők (1); elektromos kávéfőzők (2); kávépörkölő készülékek; csőkígyók [lepárló-,

fűtő- vagy hűtőberendezések részei]; tűzhelyek (1); főző berendezések és készülékek; platni karikák; tűzhelyek

(1); elektromos főzőeszközök; elektromos hűtőtáskák, hűtőládák; kemencehűtők; hűtőkészülékek és berendezések

(4); folyadékhűtő berendezések; dohány hűtésére szolgáló berendezések; vízhűtők; hajgöndörítő lámpák;

huzatszabályzók [fűtés]; elektromos olajsütők, fritőzök; jégleolvasztók, jégtelenítők járművekhez; fogászati

kemencék; szagtalanító készülékek nem személyes használatra; sótalanító üzemek, egységek; szárító

berendezések, aszalógépek; kerékpár irányjelző lámpák; elektromos kisülési csövek világításra; fertőtlenítő

készülékek, berendezések; fertőtlenítő készülékek gyógyászati használatra (1); fertőtlenítőszer-adagolók

toalettekhez, WC-khez; lepárló készülékek (2); lepárló készülékek (1); búvárlámpák; csepegtetők

[öntözéstechnikai szerelvények]; szárítóberendezések; szárítókészülékek és berendezések; takarmány szárítására

szolgáló készülékek; elektromos fűtésű szőnyegek; elektromosan fűtött ruházat; elektromos joghurtkészítők;

elektromos főzőlapok; elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos zseblámpák; elektromos

lámpák; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; párologtató készülékek, evaporátorok; tágulási tartályok központi

fűtőberendezésekhez; konyhai elszívóbúrák; textilgőzölők; lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2);

légkondicionáló ventilátorok; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; csapok; adagolóberendezések

fűtőkazánokhoz; izzószálak elektromos izzókba, lámpákba; szűrők légkondicionálókhoz; ivóvízszűrők;

kandallórácsok, szikrafogók; kandallók (1); formázott szerelvények, idomdarabok kemencékhez, sütőkhöz;

fáklyák; fáklyakémények, fáklyatornyok [kőolajipar]; füstcsatornák, füstcsövek fűtőkazánokhoz; öblítő

berendezések; WC-vízöblítő tartályok; elektromos gőzölők főzéshez; elektromosan fűtött lábzsákok;

lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; takarmány szárítására szolgáló készülékek; hordozható

kovácstűzhelyek; kutak, szökőkutak; fémből készült keretek kemencékhez; fém armatúrák, vázak kemencékhez,

sütőkhöz; fagyasztók; dörzsgyújtók gázhoz; gyümölcsaszalók; füstölőkészülékek, fumigációs berendezések, nem

gyógyászati használatra; kemencék, nem laboratóriumi használatra; gázkazánok, gázbojlerek; gázégők;

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

lámpák a levegő tisztításához; gömblámpák; enyvmelegítő készülékek; rostok, grillsütők; hajszárítók; kézszárító

készülékek mosdókba; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (2); fejlámpák; kandallók (2); hőtárolók; fűtött

bemutató pultok; elektromos cumisüveg melegítők; fürdőszobai melegítők; gőzállomások vasalókhoz;

fűtőberendezések járművekhez; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőpisztolyok; meleg és hideg italok adagolására

szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek; fűtőkészülékek; elektromos fűtőberendezések; fűtőberendezések

járműablakok jégtelenítéséhez; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy gáznemű fűtőanyagokhoz; fűtőkazánok,

fűtőbojlerek; hőpárnák, elektromos nem gyógyászati használatra; fűtőberendezések (2); elektromos fűtőszálak;

fűtőberendezések (1); fűtőberendezések [víz]; tányérmelegítők (3); hőszivattyúk, hőpumpák; hővisszanyerő

berendezések; forrólevegős készülékek; forrólevegős fürdőszerelvények; forrólevegős sütők; tányérmelegítők (1);
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forróvizes palackok; párásítók központi fűtés radiátoraihoz; tűzcsapok; hidromasszázs fürdőberendezések;

jégkrémkészítő gépek; jégkészítő gépek; merülőforralók; izzószálas égők; szemétégetők, égetőkemencék;

nukleáris moderátorok és fűtőanyagok kezelésére szolgáló berendezések; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz

kezelésére; elektromos vízforraló kannák; betétek égetőkemencékhez [állványok]; égetőkemencék; tűzhelyek (2);

laboratóriumi égők; laboratóriumi lámpák; lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (3); reflektor

lámpák; lámpák; lámpaernyőtartó vázak; lámpaernyők; lámpások világításra; elektromos ruhaszárítók;

mosókonyhai kazánok; lávakövek grillezéshez; szintszabályozó szelepek tartályokhoz; villanykörték (1);

villanykörték (2); irányjelző izzólámpák járművekhez; fény diffúzorok; LED-diódás világító berendezések;

gyújtókészülékek; világító berendezések és készülékek; lámpák járművekhez (3); világító berendezések légi

járművekhez; lámpák járművekhez (1); megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz, kemencékhez; világító

házszámok; fénycsövek világításra; magnézium izzószálak [világítás]; malátapörkölő gépek; mikrobuborék

generátorok fürdőkhöz; mikrohullámú sütők; mikrohullámú sütők ipari célokra; tejhűtő berendezések;

bányászlámpák; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; lámpák motorkerékpárokhoz; multifunkciós

főzőkészülékek; műkörmös lámpák; atomreaktorok; olajégők; olajlámpák; olajtisztító készülékek;

díszszökőkutak; kemencékhez samottbélések; kemencék, nem laboratóriumi használatra; durranógáz-égők;

pasztőröző berendezések; benzinégők; vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez

[szaniterberendezésekhez]; tányérmelegítők (2); zsebmelegítők; polimerizációs berendezések; elektromos

rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra; elektromos autoklávok főzéshez; elektromos kukták; nyomás alatti

víztartályok; berendezések szennyvíz tisztításához; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos;

helyiségfűtők; finomítótornyok lepárláshoz; hűtőkészülékek és berendezések (3); hűtőkészülékek és berendezések

(2); hűtőszekrények; hűtőhelyiségek, hűtőkamrák; hűtőtartályok; bemutató hűtőpultok; hűtőberendezés;

szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz vagy gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági

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

tartozékok vízkészülékekhez; pecsenyesütők; nyársforgató készülékek; nyársak roston sütéshez; pecsenyesütő

készülékek; biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; biztonsági

lámpák; egészségügyi készülékek és berendezések; szauna berendezések; gázmosók, gáztisztítók; keresőlámpák,

zseblámpák; fürdőkádak (1); zuhanyok; mosogatók, mosdók; foglalatok elektromos lámpákhoz; elektromosan

fűtött zoknik; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; elektromos sous vide sütők; spa kádak, hidromasszázs

kádak; beltéri állólámpák (1); gőztárolók, gőzakkumulátorok; gőzkazánok, nem gépek részei; arcgőzölő

készülékek [szaunák]; gőzfejlesztő berendezések; sterilizátorok; lepárló készülékek (3); kályhák

[fűtőkészülékek]; beltéri állólámpák (2); lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2); úszómedence-klórozó

berendezések; barnító berendezések [szoláriumok]; hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei];

kenyérpirítók; dohánypörkölő gépek; vécékagylók; vécéülőkék; mobil vécék; toalettek [WC-k]; elektromos

tortillanyomók; törökfürdőkhöz hordozható kabinok; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; piszoárok

[szaniter berendezések]; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (1); reflektorok járművekhez; szellőző

[légkondicionáló] berendezések; légkondicionálók járművekhez (1); elszívóernyők; laboratóriumi

elszívóberendezések; elektromos gofrisütők; parazsas ágymelegítők; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; mosdókagylók

[szaniter berendezések részei]; vízelosztó berendezések (1); vízelosztó berendezések (2); vízszűrő berendezések;

vízmelegítők, vízforralók; vízmelegítők [készülékek]; automata öntözőberendezések; öntözőgépek

mezőgazdasági célokra; vízkivételi készülékek, berendezések; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek és

gépek; vízlágyítók; vízsterilizáló berendezések; vízellátó berendezések; hidromasszázs, pezsgőfürdő

berendezések; kanócok olajjal működő ételmelegítőkhöz; elektromos borhűtő szekrények; izzók; izzókészletek;

izzók és izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák és lámpaszettek; lámpa tartozékok;

felfüggeszthető lámpák, falilámpák, állólámpák; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és

mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, beleértve a fényszórók, reflektorok, féklámpák, stop-lámpák,

irányjelző lámpák, hátsó lámpák, autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa szettek, gépjármű-műszerfal világító

berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai közlekedéshez

(beleértve a vasúti, légi-, vízi- közúti és egyéb földi közlekedést is); mindenféle világító berendezések; gázkisülő
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autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogénizzók; halogén lámpaizzók; halogén autólámpaizzók;

világító testek; elektromos villanykörték; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve

nyitott, részben zárt és zárt lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák;

világítótestek, beleértve lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és

mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és kültéri nem-LED világítótestek felszereléséhez,

rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek,

valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és kültéri LED világítótestek felszereléséhez,

rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek; LED lámpák, LED fényforrások,

LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő alkatrészeik; fénycsövek és

fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák; halogén lámpák; fényszórók; nagyintenzitású

kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében

használt) fényforrások; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében

használt) lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és

működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és fényeffektusok

elérésére; fényforrások általános világításra és fényeffektusok elérésére szórakoztató-iparban és vendéglátás

körében; fényképészeti célra, illetve kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy

más élőlények elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú,

infravörös sugárzást kibocsátó lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági

termékek és termények növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és

egyéb iparművészeti alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és

 világítótestek; UV-lámpák.

 ( 111 )  229.502

 ( 151 )  2019.10.21.

 ( 210 )  M 18 01205

 ( 220 )  2018.04.17.

 ( 732 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; akkumulátor dobozok; akkumulátor üvegek; elektromos elemek, akkumulátorok (3) ; elektromos

akkumulátorok járművekhez; légsűrűségmérők, aerométerek; levegő elemzésére szolgáló készülékek;

anódtelepek; anódok; elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos akkumulátorok járművekhez;

akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; elemek, telepek világításhoz; akkumulátor- és elemtöltők (1); világító

jeladók; csengők [figyelmeztető berendezések]; fekete dobozok [adatrögzítők]; villantófények; golyóálló ruházat;

golyóálló kabátok; golyóálló mellények; akkumulátor- és elemtöltők (2); töltők elektromos cigarettákhoz;

töltőállomások elektromos járművekhez; vegyészeti berendezések és eszközök; sötétkamra lámpák

[fényképészet]; detektorok; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; digitális jelek; elektromos

kisülési csövek, nem világítási célra; fényképészeti villanólámpák, vakuk; villanófények, villogók; vakuk

[fényképészet]; áramlásmérők, fogyasztásmérők; fluoreszcens ernyők; ködjelzők, nem robbanásveszélyes;

elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos elemek, akkumulátorok (1); galvanométerek; áramtároló
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rácsok elemekhez; hőmérsékletszabályozó készülékek; heliografikus [fénytávíró] készülékek; vízmérők,

hidrométerek; nedvességmérők, higrométerek; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; elektromos induktorok;

infravörös érzékelők; ionizációs készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; lézerek nem gyógyászati célokra;

fényerő-szabályozók, elektromos; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök;

világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; túlfeszültség korlátozók; fényerő-szabályozók, elektromos;

határolók, limiterek [elektromosság]; bűvös lámpák [laterna magica]; jelzőbóják (2); anyagok elektromos

hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; mérőeszközök, mértékek;

mérőműszerek (1); mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek (2); mechanikus jelzések, jelzőtáblák;

meteorológiai műszerek; számlálók, mérőműszerek; mikrofonok; hajózási jelzőberendezések; neon világítások;

megfigyelő műszerek; optikai üveg; optikai lámpák; optikai lencsék; oszcillográfok; fotométerek (1);

fotovillamos elemek; planiméterek, területmérők; lemezek akkumulátorokhoz; dugók, csatlakozó aljzatok és más

kapcsolások [elektromos csatlakozások]; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérőműszerek; nyomásmérő

eszközök (2); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (1); prizmák [optika]; szondák tudományos

használatra; vetítőgépek; vetítővásznak; mennyiségjelzők; radarkészülékek; biztonsági berendezések vasúti

közlekedéshez; szabályozó berendezések, elektromos; relék, elektromos; lézeres vészjelző fények; ellenállások,

elektromos; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; mérlegek testtömeg-analizátorral; félvezetők;

jelzőlámpák; jelzőbóják (1); jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; világító vagy mechanikai jelzések; világító

jelek; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez; írásvetítő berendezések; füstjelző berendezések;

napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez; hegesztőpajzsok; szolenoid szelepek

[elektromágneses kapcsolók]; spektrográfok; színpadvilágítás-szabályozók; stroboszkópok; földmérő

berendezések és eszközök; kapcsolótáblák; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos;

csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; tesztelő készülékek nem gyógyászati használatra; lopásgátló

berendezések, elektromos; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérséklet szabályozó készülékek;

termosztátok járművekhez; vékony kliens számítógépek; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; időregisztráló

készülékek; automatikus időkapcsolók; közlekedési jelzőlámpa berendezések [jelzőeszközök]; áramátalakítók,

transzformátorok; tranzisztorok [elektronikus]; válaszjeladók [transzponderek]; vákuumcsövek [rádió];

videomagnók, képmagnók; vízszintjelzők; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek; villamos energia

tárolására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és eszközök; mágneses adathordozó adatok és hang tárolására;

LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és önindítók kisülő-lámpákhoz és csereindítók LED

applikációkhoz; elektromos energia-források és áramforrások; elektronikus transzformátorok; halogén előtétek;

halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és elektromos áramkörök; napelemek villamosenergia-termeléshez;

külső elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges

megfelelő áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén

lámpák működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és

berendezések LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; gázkisülő lámpák

(beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus vagy magnetikus előtétei; külső elektronikus vagy

magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LFL) működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség

szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók;

elektromos szabályozóberendezések; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti,

közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények, valamint ezek

felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; LED

szabályozó berendezések; LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák vezérléséhez szükséges termékek;

egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve bármilyen világítótestek és világító

berendezések vezérléséhez szükséges termékek; fényerőszabályozást, mozgásérzékelést, fényérzékelést és egyéb,

világítással kapcsolatos szempontok szerinti világításvezérlést lehetővé tevő eszközök; baktériumok vagy más

élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy

 fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések és eszközök.
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 10    Sebészeti, orvosi, fogászati és állatgyógyászati készülékek és műszerek, az említettek csak a világító és

fénykibocsátó eszközökkel kapcsolatban (beleértve az UV- és infravörös eszközöket is); lámpák, fénykibocsátó

eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen és kutatás területén; baktériumok elpusztítására, fertőtlenítésre,

tisztítására használt speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas fény-

vagy egyéb sugárzást kibocsátó készülékek és eszközök; fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas fény- vagy egyéb

sugárzást kibocsátó készülékek és eszközök; orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra használt lámpák,

kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás kibocsátó, valamint

érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati célokra; lézerek orvosi célokra; elektromos vagy világító fertőtlenítő

készülékek, berendezéseik és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektrokardiográfok;

 elektródák gyógyászati használatra.

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

berendezések; acetilén égők, gyújtók (2); acetilén égők, gyújtók (1); acetiléngenerátorok; légkondicionálók

járművekhez (2); légkondicionálók; léghűtő berendezések; levegő szagtalanító készülékek; légszárítók; légszűrő

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

légfertőtlenítők; légszelepek gőzfűtő berendezésekhez; spirituszégők; fénytompító szerkezetek járművekhez

[lámpa szerelvények]; vízporlasztó fej csapra; élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek;

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

berendezések; hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez; atommáglya; elektromos autoklávok főzéshez; lámpák

járművekhez (2); sütőkemencék; grillezők, grillsütők; fürdőszoba szerelvények; fürdőszobai vízvezeték

szerelvények; fürdőkádak (2); kádak ülőfürdőkhöz; ágymelegítők; italhűtő berendezések; kerékpár lámpák; bidék;

elektromos takarók, nem gyógyászati használatra; kazáncsövek fűtőberendezésekhez; bojlerek, kazánok [kivéve

gépek részei]; könyvsterilizáló berendezések; karok gázégőkhöz; kenyérsütő gépek (1); kenyérsütő gépek (2);

kenyérpirítók; égők, égőfejek; égőfejek lámpákhoz; gyertyás lámpások; szén ívlámpákhoz; mennyezetvilágítások,

mennyezeti lámpák; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez; csillárok; kandalló fújtatók; kéménykürtők,

füstcsatornák, tűzcsatornák; lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (1); csokoládé-szökőkutak, elektromos;

kromatográfiai készülékek ipari használatra; tisztaszobák [egészségügyi berendezések]; csapok [vízcsapok]

csövekhez; elektromos kávéfőzők (1); elektromos kávéfőzők (2); kávépörkölő készülékek; csőkígyók [lepárló-,

fűtő- vagy hűtőberendezések részei]; tűzhelyek (1); főző berendezések és készülékek; platni karikák; tűzhelyek

(1); elektromos főzőeszközök; elektromos hűtőtáskák, hűtőládák; kemencehűtők; hűtőkészülékek és berendezések

(4); folyadékhűtő berendezések; dohány hűtésére szolgáló berendezések; vízhűtők; hajgöndörítő lámpák;

huzatszabályzók [fűtés]; elektromos olajsütők, fritőzök; jégleolvasztók, jégtelenítők járművekhez; fogászati

kemencék; szagtalanító készülékek nem személyes használatra; sótalanító üzemek, egységek; szárító

berendezések, aszalógépek; kerékpár irányjelző lámpák; elektromos kisülési csövek világításra; fertőtlenítő

készülékek, berendezések; fertőtlenítő készülékek gyógyászati használatra (1); fertőtlenítőszer-adagolók

toalettekhez, WC-khez; lepárló készülékek (2); lepárló készülékek (1); búvárlámpák; csepegtetők

[öntözéstechnikai szerelvények]; szárítóberendezések; szárítókészülékek és berendezések; takarmány szárítására

szolgáló készülékek; elektromos fűtésű szőnyegek; elektromosan fűtött ruházat; elektromos joghurtkészítők;

elektromos főzőlapok; elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos zseblámpák; elektromos

lámpák; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; párologtató készülékek, evaporátorok; tágulási tartályok központi

fűtőberendezésekhez; konyhai elszívóbúrák; textilgőzölők; lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2);

légkondicionáló ventilátorok; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; csapok; adagolóberendezések

fűtőkazánokhoz; izzószálak elektromos izzókba, lámpákba; szűrők légkondicionálókhoz; ivóvízszűrők;

kandallórácsok, szikrafogók; kandallók (1); formázott szerelvények, idomdarabok kemencékhez, sütőkhöz;

fáklyák; fáklyakémények, fáklyatornyok [kőolajipar]; füstcsatornák, füstcsövek fűtőkazánokhoz; öblítő

berendezések; WC-vízöblítő tartályok; elektromos gőzölők főzéshez; elektromosan fűtött lábzsákok;

lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; takarmány szárítására szolgáló készülékek; hordozható

kovácstűzhelyek; kutak, szökőkutak; fémből készült keretek kemencékhez; fém armatúrák, vázak kemencékhez,

sütőkhöz; fagyasztók; dörzsgyújtók gázhoz; gyümölcsaszalók; füstölőkészülékek, fumigációs berendezések, nem
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gyógyászati használatra; kemencék, nem laboratóriumi használatra; gázkazánok, gázbojlerek; gázégők;

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

lámpák a levegő tisztításához; gömblámpák; enyvmelegítő készülékek; rostok, grillsütők; hajszárítók; kézszárító

készülékek mosdókba; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (2); fejlámpák; kandallók (2); hőtárolók; fűtött

bemutató pultok; elektromos cumisüveg melegítők; fürdőszobai melegítők; gőzállomások vasalókhoz;

fűtőberendezések járművekhez; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőpisztolyok; meleg és hideg italok adagolására

szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek; fűtőkészülékek; elektromos fűtőberendezések; fűtőberendezések

járműablakok jégtelenítéséhez; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy gáznemű fűtőanyagokhoz; fűtőkazánok,

fűtőbojlerek; hőpárnák, elektromos nem gyógyászati használatra; fűtőberendezések (2); elektromos fűtőszálak;

fűtőberendezések (1); fűtőberendezések [víz]; tányérmelegítők (3); hőszivattyúk, hőpumpák; hővisszanyerő

berendezések; forrólevegős készülékek; forrólevegős fürdőszerelvények; forrólevegős sütők; tányérmelegítők (1);

forróvizes palackok; párásítók központi fűtés radiátoraihoz; tűzcsapok; hidromasszázs fürdőberendezések;

jégkrémkészítő gépek; jégkészítő gépek; merülőforralók; izzószálas égők; szemétégetők, égetőkemencék;

nukleáris moderátorok és fűtőanyagok kezelésére szolgáló berendezések; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz

kezelésére; elektromos vízforraló kannák; betétek égetőkemencékhez [állványok]; égetőkemencék; tűzhelyek (2);

laboratóriumi égők; laboratóriumi lámpák; lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (3); reflektor

lámpák; lámpák; lámpaernyőtartó vázak; lámpaernyők; lámpások világításra; elektromos ruhaszárítók;

mosókonyhai kazánok; lávakövek grillezéshez; szintszabályozó szelepek tartályokhoz; villanykörték (1);

villanykörték (2); irányjelző izzólámpák járművekhez; fény diffúzorok; LED-diódás világító berendezések;

gyújtókészülékek; világító berendezések és készülékek; lámpák járművekhez (3); világító berendezések légi

járművekhez; lámpák járművekhez (1); megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz, kemencékhez; világító

házszámok; fénycsövek világításra; magnézium izzószálak [világítás]; malátapörkölő gépek; mikrobuborék

generátorok fürdőkhöz; mikrohullámú sütők; mikrohullámú sütők ipari célokra; tejhűtő berendezések;

bányászlámpák; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; lámpák motorkerékpárokhoz; multifunkciós

főzőkészülékek; műkörmös lámpák; atomreaktorok; olajégők; olajlámpák; olajtisztító készülékek;

díszszökőkutak; kemencékhez samottbélések; kemencék, nem laboratóriumi használatra; durranógáz-égők;

pasztőröző berendezések; benzinégők; vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez

[szaniterberendezésekhez]; tányérmelegítők (2); zsebmelegítők; polimerizációs berendezések; elektromos

rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra; elektromos autoklávok főzéshez; elektromos kukták; nyomás alatti

víztartályok; berendezések szennyvíz tisztításához; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos;

helyiségfűtők; finomítótornyok lepárláshoz; hűtőkészülékek és berendezések (3); hűtőkészülékek és berendezések

(2); hűtőszekrények; hűtőhelyiségek, hűtőkamrák; hűtőtartályok; bemutató hűtőpultok; hűtőberendezés;

szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz vagy gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági

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

tartozékok vízkészülékekhez; pecsenyesütők; nyársforgató készülékek; nyársak roston sütéshez; pecsenyesütő

készülékek; biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; biztonsági

lámpák; egészségügyi készülékek és berendezések; szauna berendezések; gázmosók, gáztisztítók; keresőlámpák,

zseblámpák; fürdőkádak (1); zuhanyok; mosogatók, mosdók; foglalatok elektromos lámpákhoz; elektromosan

fűtött zoknik; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; elektromos sous vide sütők; spa kádak, hidromasszázs

kádak; beltéri állólámpák (1); gőztárolók, gőzakkumulátorok; gőzkazánok, nem gépek részei; arcgőzölő

készülékek [szaunák]; gőzfejlesztő berendezések; sterilizátorok; lepárló készülékek (3); kályhák

[fűtőkészülékek]; beltéri állólámpák (2); lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2); úszómedence-klórozó

berendezések; barnító berendezések [szoláriumok]; hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei];

kenyérpirítók; dohánypörkölő gépek; vécékagylók; vécéülőkék; mobil vécék; toalettek [WC-k]; elektromos

tortillanyomók; törökfürdőkhöz hordozható kabinok; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; piszoárok

[szaniter berendezések]; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (1); reflektorok járművekhez; szellőző

[légkondicionáló] berendezések; légkondicionálók járművekhez (1); elszívóernyők; laboratóriumi

elszívóberendezések; elektromos gofrisütők; parazsas ágymelegítők; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; mosdókagylók
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[szaniter berendezések részei]; vízelosztó berendezések (1); vízelosztó berendezések (2); vízszűrő berendezések;

vízmelegítők, vízforralók; vízmelegítők [készülékek]; automata öntözőberendezések; öntözőgépek

mezőgazdasági célokra; vízkivételi készülékek, berendezések; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek és

gépek; vízlágyítók; vízsterilizáló berendezések; vízellátó berendezések; hidromasszázs, pezsgőfürdő

berendezések; kanócok olajjal működő ételmelegítőkhöz; elektromos borhűtő szekrények; izzók; izzókészletek;

izzók és izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák és lámpaszettek; lámpa tartozékok;

felfüggeszthető lámpák, falilámpák, állólámpák; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és

mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, beleértve a fényszórók, reflektorok, féklámpák, stop-lámpák,

irányjelző lámpák, hátsó lámpák, autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa szettek, gépjármű-műszerfal világító

berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai közlekedéshez

(beleértve a vasúti, légi-, vízi- közúti és egyéb földi közlekedést is); mindenféle világító berendezések; gázkisülő

autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogénizzók; halogén lámpaizzók; halogén autólámpaizzók;

világító testek; elektromos villanykörték; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve

nyitott, részben zárt és zárt lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák;

világítótestek, beleértve lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és

mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és kültéri nem-LED világítótestek felszereléséhez,

rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek,

valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és kültéri LED világítótestek felszereléséhez,

rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek; LED lámpák, LED fényforrások,

LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő alkatrészeik; fénycsövek és

fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák; halogén lámpák; fényszórók; nagyintenzitású

kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében

használt) fényforrások; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében

használt) lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és

működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és fényeffektusok

elérésére; fényforrások általános világításra és fényeffektusok elérésére szórakoztató-iparban és vendéglátás

körében; fényképészeti célra, illetve kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy

más élőlények elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú,

infravörös sugárzást kibocsátó lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági

termékek és termények növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és

egyéb iparművészeti alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és

 világítótestek; UV-lámpák.

 ( 111 )  229.504

 ( 151 )  2019.10.21.

 ( 210 )  M 18 01206

 ( 220 )  2018.04.17.

 ( 732 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; akkumulátor dobozok; akkumulátor üvegek; elektromos elemek, akkumulátorok (3) ; elektromos

akkumulátorok járművekhez; légsűrűségmérők, aerométerek; levegő elemzésére szolgáló készülékek;
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anódtelepek; anódok; elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos akkumulátorok járművekhez;

akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; elemek, telepek világításhoz; akkumulátor- és elemtöltők (1); világító

jeladók; csengők [figyelmeztető berendezések]; fekete dobozok [adatrögzítők]; villantófények; golyóálló ruházat;

golyóálló kabátok; golyóálló mellények; akkumulátor- és elemtöltők (2); töltők elektromos cigarettákhoz;

töltőállomások elektromos járművekhez; vegyészeti berendezések és eszközök; sötétkamra lámpák

[fényképészet]; detektorok; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; digitális jelek; elektromos

kisülési csövek, nem világítási célra; fényképészeti villanólámpák, vakuk; villanófények, villogók; vakuk

[fényképészet]; áramlásmérők, fogyasztásmérők; fluoreszcens ernyők; ködjelzők, nem robbanásveszélyes;

elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos elemek, akkumulátorok (1); galvanométerek; áramtároló

rácsok elemekhez; hőmérsékletszabályozó készülékek; heliografikus [fénytávíró] készülékek; vízmérők,

hidrométerek; nedvességmérők, higrométerek; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; elektromos induktorok;

infravörös érzékelők; ionizációs készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; lézerek nem gyógyászati célokra;

fényerő-szabályozók, elektromos; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök;

világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; túlfeszültség korlátozók; fényerő-szabályozók, elektromos;

határolók, limiterek [elektromosság]; bűvös lámpák [laterna magica]; jelzőbóják (2); anyagok elektromos

hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; mérőeszközök, mértékek;

mérőműszerek (1); mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek (2); mechanikus jelzések, jelzőtáblák;

meteorológiai műszerek; számlálók, mérőműszerek; mikrofonok; hajózási jelzőberendezések; neon világítások;

megfigyelő műszerek; optikai üveg; optikai lámpák; optikai lencsék; oszcillográfok; fotométerek (1);

fotovillamos elemek; planiméterek, területmérők; lemezek akkumulátorokhoz; dugók, csatlakozó aljzatok és más

kapcsolások [elektromos csatlakozások]; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérőműszerek; nyomásmérő

eszközök (2); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (1); prizmák [optika]; szondák tudományos

használatra; vetítőgépek; vetítővásznak; mennyiségjelzők; radarkészülékek; biztonsági berendezések vasúti

közlekedéshez; szabályozó berendezések, elektromos; relék, elektromos; lézeres vészjelző fények; ellenállások,

elektromos; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; mérlegek testtömeg-analizátorral; félvezetők;

jelzőlámpák; jelzőbóják (1); jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; világító vagy mechanikai jelzések; világító

jelek; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez; írásvetítő berendezések; füstjelző berendezések;

napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez; hegesztőpajzsok; szolenoid szelepek

[elektromágneses kapcsolók]; spektrográfok; színpadvilágítás-szabályozók; stroboszkópok; földmérő

berendezések és eszközök; kapcsolótáblák; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos;

csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; tesztelő készülékek nem gyógyászati használatra; lopásgátló

berendezések, elektromos; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérséklet szabályozó készülékek;

termosztátok járművekhez; vékony kliens számítógépek; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; időregisztráló

készülékek; automatikus időkapcsolók; közlekedési jelzőlámpa berendezések [jelzőeszközök]; áramátalakítók,

transzformátorok; tranzisztorok [elektronikus]; válaszjeladók [transzponderek]; vákuumcsövek [rádió];

videomagnók, képmagnók; vízszintjelzők; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek; villamos energia

tárolására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és eszközök; mágneses adathordozó adatok és hang tárolására;

LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és önindítók kisülő-lámpákhoz és csereindítók LED

applikációkhoz; elektromos energia-források és áramforrások; elektronikus transzformátorok; halogén előtétek;

halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és elektromos áramkörök; napelemek villamosenergia-termeléshez;

külső elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges

megfelelő áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén

lámpák működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és

berendezések LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; gázkisülő lámpák

(beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus vagy magnetikus előtétei; külső elektronikus vagy

magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LFL) működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség

szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók;
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elektromos szabályozóberendezések; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti,

közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények, valamint ezek

felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; LED

szabályozó berendezések; LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák vezérléséhez szükséges termékek;

egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve bármilyen világítótestek és világító

berendezések vezérléséhez szükséges termékek; fényerőszabályozást, mozgásérzékelést, fényérzékelést és egyéb,

világítással kapcsolatos szempontok szerinti világításvezérlést lehetővé tevő eszközök; baktériumok vagy más

élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy

 fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések és eszközök.

 10    Sebészeti, orvosi, fogászati és állatgyógyászati készülékek és műszerek, az említettek csak a világító és

fénykibocsátó eszközökkel kapcsolatban (beleértve az UV- és infravörös eszközöket is); lámpák, fénykibocsátó

eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen és kutatás területén; baktériumok elpusztítására, fertőtlenítésre,

tisztítására használt speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas fény-

vagy egyéb sugárzást kibocsátó készülékek és eszközök; fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas fény- vagy egyéb

sugárzást kibocsátó készülékek és eszközök; orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra használt lámpák,

kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás kibocsátó, valamint

érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati célokra; lézerek orvosi célokra; elektromos vagy világító fertőtlenítő

készülékek, berendezéseik és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektrokardiográfok;

 elektródák gyógyászati használatra.

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

berendezések; acetilén égők, gyújtók (2); acetilén égők, gyújtók (1); acetiléngenerátorok; légkondicionálók

járművekhez (2); légkondicionálók; léghűtő berendezések; levegő szagtalanító készülékek; légszárítók; légszűrő

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

légfertőtlenítők; légszelepek gőzfűtő berendezésekhez; spirituszégők; fénytompító szerkezetek járművekhez

[lámpa szerelvények]; vízporlasztó fej csapra; élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek;

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

berendezések; hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez; atommáglya; elektromos autoklávok főzéshez; lámpák

járművekhez (2); sütőkemencék; grillezők, grillsütők; fürdőszoba szerelvények; fürdőszobai vízvezeték

szerelvények; fürdőkádak (2); kádak ülőfürdőkhöz; ágymelegítők; italhűtő berendezések; kerékpár lámpák; bidék;

elektromos takarók, nem gyógyászati használatra; kazáncsövek fűtőberendezésekhez; bojlerek, kazánok [kivéve

gépek részei]; könyvsterilizáló berendezések; karok gázégőkhöz; kenyérsütő gépek (1); kenyérsütő gépek (2);

kenyérpirítók; égők, égőfejek; égőfejek lámpákhoz; gyertyás lámpások; szén ívlámpákhoz; mennyezetvilágítások,

mennyezeti lámpák; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez; csillárok; kandalló fújtatók; kéménykürtők,

füstcsatornák, tűzcsatornák; lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (1); csokoládé-szökőkutak, elektromos;

kromatográfiai készülékek ipari használatra; tisztaszobák [egészségügyi berendezések]; csapok [vízcsapok]

csövekhez; elektromos kávéfőzők (1); elektromos kávéfőzők (2); kávépörkölő készülékek; csőkígyók [lepárló-,

fűtő- vagy hűtőberendezések részei]; tűzhelyek (1); főző berendezések és készülékek; platni karikák; tűzhelyek

(1); elektromos főzőeszközök; elektromos hűtőtáskák, hűtőládák; kemencehűtők; hűtőkészülékek és berendezések

(4); folyadékhűtő berendezések; dohány hűtésére szolgáló berendezések; vízhűtők; hajgöndörítő lámpák;

huzatszabályzók [fűtés]; elektromos olajsütők, fritőzök; jégleolvasztók, jégtelenítők járművekhez; fogászati

kemencék; szagtalanító készülékek nem személyes használatra; sótalanító üzemek, egységek; szárító

berendezések, aszalógépek; kerékpár irányjelző lámpák; elektromos kisülési csövek világításra; fertőtlenítő

készülékek, berendezések; fertőtlenítő készülékek gyógyászati használatra (1); fertőtlenítőszer-adagolók

toalettekhez, WC-khez; lepárló készülékek (2); lepárló készülékek (1); búvárlámpák; csepegtetők

[öntözéstechnikai szerelvények]; szárítóberendezések; szárítókészülékek és berendezések; takarmány szárítására

szolgáló készülékek; elektromos fűtésű szőnyegek; elektromosan fűtött ruházat; elektromos joghurtkészítők;

elektromos főzőlapok; elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos zseblámpák; elektromos

lámpák; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; párologtató készülékek, evaporátorok; tágulási tartályok központi
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fűtőberendezésekhez; konyhai elszívóbúrák; textilgőzölők; lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2);

légkondicionáló ventilátorok; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; csapok; adagolóberendezések

fűtőkazánokhoz; izzószálak elektromos izzókba, lámpákba; szűrők légkondicionálókhoz; ivóvízszűrők;

kandallórácsok, szikrafogók; kandallók (1); formázott szerelvények, idomdarabok kemencékhez, sütőkhöz;

fáklyák; fáklyakémények, fáklyatornyok [kőolajipar]; füstcsatornák, füstcsövek fűtőkazánokhoz; öblítő

berendezések; WC-vízöblítő tartályok; elektromos gőzölők főzéshez; elektromosan fűtött lábzsákok;

lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; takarmány szárítására szolgáló készülékek; hordozható

kovácstűzhelyek; kutak, szökőkutak; fémből készült keretek kemencékhez; fém armatúrák, vázak kemencékhez,

sütőkhöz; fagyasztók; dörzsgyújtók gázhoz; gyümölcsaszalók; füstölőkészülékek, fumigációs berendezések, nem

gyógyászati használatra; kemencék, nem laboratóriumi használatra; gázkazánok, gázbojlerek; gázégők;

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

lámpák a levegő tisztításához; gömblámpák; enyvmelegítő készülékek; rostok, grillsütők; hajszárítók; kézszárító

készülékek mosdókba; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (2); fejlámpák; kandallók (2); hőtárolók; fűtött

bemutató pultok; elektromos cumisüveg melegítők; fürdőszobai melegítők; gőzállomások vasalókhoz;

fűtőberendezések járművekhez; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőpisztolyok; meleg és hideg italok adagolására

szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek; fűtőkészülékek; elektromos fűtőberendezések; fűtőberendezések

járműablakok jégtelenítéséhez; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy gáznemű fűtőanyagokhoz; fűtőkazánok,

fűtőbojlerek; hőpárnák, elektromos nem gyógyászati használatra; fűtőberendezések (2); elektromos fűtőszálak;

fűtőberendezések (1); fűtőberendezések [víz]; tányérmelegítők (3); hőszivattyúk, hőpumpák; hővisszanyerő

berendezések; forrólevegős készülékek; forrólevegős fürdőszerelvények; forrólevegős sütők; tányérmelegítők (1);

forróvizes palackok; párásítók központi fűtés radiátoraihoz; tűzcsapok; hidromasszázs fürdőberendezések;

jégkrémkészítő gépek; jégkészítő gépek; merülőforralók; izzószálas égők; szemétégetők, égetőkemencék;

nukleáris moderátorok és fűtőanyagok kezelésére szolgáló berendezések; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz

kezelésére; elektromos vízforraló kannák; betétek égetőkemencékhez [állványok]; égetőkemencék; tűzhelyek (2);

laboratóriumi égők; laboratóriumi lámpák; lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (3); reflektor

lámpák; lámpák; lámpaernyőtartó vázak; lámpaernyők; lámpások világításra; elektromos ruhaszárítók;

mosókonyhai kazánok; lávakövek grillezéshez; szintszabályozó szelepek tartályokhoz; villanykörték (1);

villanykörték (2); irányjelző izzólámpák járművekhez; fény diffúzorok; LED-diódás világító berendezések;

gyújtókészülékek; világító berendezések és készülékek; lámpák járművekhez (3); világító berendezések légi

járművekhez; lámpák járművekhez (1); megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz, kemencékhez; világító

házszámok; fénycsövek világításra; magnézium izzószálak [világítás]; malátapörkölő gépek; mikrobuborék

generátorok fürdőkhöz; mikrohullámú sütők; mikrohullámú sütők ipari célokra; tejhűtő berendezések;

bányászlámpák; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; lámpák motorkerékpárokhoz; multifunkciós

főzőkészülékek; műkörmös lámpák; atomreaktorok; olajégők; olajlámpák; olajtisztító készülékek;

díszszökőkutak; kemencékhez samottbélések; kemencék, nem laboratóriumi használatra; durranógáz-égők;

pasztőröző berendezések; benzinégők; vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez

[szaniterberendezésekhez]; tányérmelegítők (2); zsebmelegítők; polimerizációs berendezések; elektromos

rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra; elektromos autoklávok főzéshez; elektromos kukták; nyomás alatti

víztartályok; berendezések szennyvíz tisztításához; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos;

helyiségfűtők; finomítótornyok lepárláshoz; hűtőkészülékek és berendezések (3); hűtőkészülékek és berendezések

(2); hűtőszekrények; hűtőhelyiségek, hűtőkamrák; hűtőtartályok; bemutató hűtőpultok; hűtőberendezés;

szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz vagy gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági

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

tartozékok vízkészülékekhez; pecsenyesütők; nyársforgató készülékek; nyársak roston sütéshez; pecsenyesütő

készülékek; biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; biztonsági

lámpák; egészségügyi készülékek és berendezések; szauna berendezések; gázmosók, gáztisztítók; keresőlámpák,

zseblámpák; fürdőkádak (1); zuhanyok; mosogatók, mosdók; foglalatok elektromos lámpákhoz; elektromosan

fűtött zoknik; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; elektromos sous vide sütők; spa kádak, hidromasszázs
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kádak; beltéri állólámpák (1); gőztárolók, gőzakkumulátorok; gőzkazánok, nem gépek részei; arcgőzölő

készülékek [szaunák]; gőzfejlesztő berendezések; sterilizátorok; lepárló készülékek (3); kályhák

[fűtőkészülékek]; beltéri állólámpák (2); lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2); úszómedence-klórozó

berendezések; barnító berendezések [szoláriumok]; hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei];

kenyérpirítók; dohánypörkölő gépek; vécékagylók; vécéülőkék; mobil vécék; toalettek [WC-k]; elektromos

tortillanyomók; törökfürdőkhöz hordozható kabinok; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; piszoárok

[szaniter berendezések]; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (1); reflektorok járművekhez; szellőző

[légkondicionáló] berendezések; légkondicionálók járművekhez (1); elszívóernyők; laboratóriumi

elszívóberendezések; elektromos gofrisütők; parazsas ágymelegítők; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; mosdókagylók

[szaniter berendezések részei]; vízelosztó berendezések (1); vízelosztó berendezések (2); vízszűrő berendezések;

vízmelegítők, vízforralók; vízmelegítők [készülékek]; automata öntözőberendezések; öntözőgépek

mezőgazdasági célokra; vízkivételi készülékek, berendezések; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek és

gépek; vízlágyítók; vízsterilizáló berendezések; vízellátó berendezések; hidromasszázs, pezsgőfürdő

berendezések; kanócok olajjal működő ételmelegítőkhöz; elektromos borhűtő szekrények; izzók; izzókészletek;

izzók és izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák és lámpaszettek; lámpa tartozékok;

felfüggeszthető lámpák, falilámpák, állólámpák; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és

mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, beleértve a fényszórók, reflektorok, féklámpák, stop-lámpák,

irányjelző lámpák, hátsó lámpák, autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa szettek, gépjármű-műszerfal világító

berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai közlekedéshez

(beleértve a vasúti, légi-, vízi- közúti és egyéb földi közlekedést is); mindenféle világító berendezések; gázkisülő

autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogénizzók; halogén lámpaizzók; halogén autólámpaizzók;

világító testek; elektromos villanykörték; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve

nyitott, részben zárt és zárt lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák;

világítótestek, beleértve lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és

mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és kültéri nem-LED világítótestek felszereléséhez,

rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek,

valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és kültéri LED világítótestek felszereléséhez,

rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek; LED lámpák, LED fényforrások,

LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő alkatrészeik; fénycsövek és

fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák; halogén lámpák; fényszórók; nagyintenzitású

kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében

használt) fényforrások; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében

használt) lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és

működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és fényeffektusok

elérésére; fényforrások általános világításra és fényeffektusok elérésére szórakoztató-iparban és vendéglátás

körében; fényképészeti célra, illetve kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy

más élőlények elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú,

infravörös sugárzást kibocsátó lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági

termékek és termények növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és

egyéb iparművészeti alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és

 világítótestek; UV-lámpák.

 ( 111 )  229.505

 ( 151 )  2019.10.21.

 ( 210 )  M 18 01207

 ( 220 )  2018.04.17.

 ( 732 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; akkumulátor dobozok; akkumulátor üvegek; elektromos elemek, akkumulátorok (3) ; elektromos

akkumulátorok járművekhez; légsűrűségmérők, aerométerek; levegő elemzésére szolgáló készülékek;

anódtelepek; anódok; elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos akkumulátorok járművekhez;

akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; elemek, telepek világításhoz; akkumulátor- és elemtöltők (1); világító

jeladók; csengők [figyelmeztető berendezések]; fekete dobozok [adatrögzítők]; villantófények; golyóálló ruházat;

golyóálló kabátok; golyóálló mellények; akkumulátor- és elemtöltők (2); töltők elektromos cigarettákhoz;

töltőállomások elektromos járművekhez; vegyészeti berendezések és eszközök; sötétkamra lámpák

[fényképészet]; detektorok; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; digitális jelek; elektromos

kisülési csövek, nem világítási célra; fényképészeti villanólámpák, vakuk; villanófények, villogók; vakuk

[fényképészet]; áramlásmérők, fogyasztásmérők; fluoreszcens ernyők; ködjelzők, nem robbanásveszélyes;

elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos elemek, akkumulátorok (1); galvanométerek; áramtároló

rácsok elemekhez; hőmérsékletszabályozó készülékek; heliografikus [fénytávíró] készülékek; vízmérők,

hidrométerek; nedvességmérők, higrométerek; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; elektromos induktorok;

infravörös érzékelők; ionizációs készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; lézerek nem gyógyászati célokra;

fényerő-szabályozók, elektromos; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök;

világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; túlfeszültség korlátozók; fényerő-szabályozók, elektromos;

határolók, limiterek [elektromosság]; bűvös lámpák [laterna magica]; jelzőbóják (2); anyagok elektromos

hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; mérőeszközök, mértékek;

mérőműszerek (1); mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek (2); mechanikus jelzések, jelzőtáblák;

meteorológiai műszerek; számlálók, mérőműszerek; mikrofonok; hajózási jelzőberendezések; neon világítások;

megfigyelő műszerek; optikai üveg; optikai lámpák; optikai lencsék; oszcillográfok; fotométerek (1);

fotovillamos elemek; planiméterek, területmérők; lemezek akkumulátorokhoz; dugók, csatlakozó aljzatok és más

kapcsolások [elektromos csatlakozások]; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérőműszerek; nyomásmérő

eszközök (2); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (1); prizmák [optika]; szondák tudományos

használatra; vetítőgépek; vetítővásznak; mennyiségjelzők; radarkészülékek; biztonsági berendezések vasúti

közlekedéshez; szabályozó berendezések, elektromos; relék, elektromos; lézeres vészjelző fények; ellenállások,

elektromos; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; mérlegek testtömeg-analizátorral; félvezetők;

jelzőlámpák; jelzőbóják (1); jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; világító vagy mechanikai jelzések; világító

jelek; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez; írásvetítő berendezések; füstjelző berendezések;

napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez; hegesztőpajzsok; szolenoid szelepek

[elektromágneses kapcsolók]; spektrográfok; színpadvilágítás-szabályozók; stroboszkópok; földmérő

berendezések és eszközök; kapcsolótáblák; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos;

csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; tesztelő készülékek nem gyógyászati használatra; lopásgátló

berendezések, elektromos; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérséklet szabályozó készülékek;

termosztátok járművekhez; vékony kliens számítógépek; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; időregisztráló

készülékek; automatikus időkapcsolók; közlekedési jelzőlámpa berendezések [jelzőeszközök]; áramátalakítók,

transzformátorok; tranzisztorok [elektronikus]; válaszjeladók [transzponderek]; vákuumcsövek [rádió];

videomagnók, képmagnók; vízszintjelzők; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek; villamos energia

tárolására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és eszközök; mágneses adathordozó adatok és hang tárolására;
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LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és önindítók kisülő-lámpákhoz és csereindítók LED

applikációkhoz; elektromos energia-források és áramforrások; elektronikus transzformátorok; halogén előtétek;

halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és elektromos áramkörök; napelemek villamosenergia-termeléshez;

külső elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges

megfelelő áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén

lámpák működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és

berendezések LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; gázkisülő lámpák

(beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus vagy magnetikus előtétei; külső elektronikus vagy

magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LFL) működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség

szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók;

elektromos szabályozóberendezések; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti,

közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények, valamint ezek

felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; LED

szabályozó berendezések; LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák vezérléséhez szükséges termékek;

egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve bármilyen világítótestek és világító

berendezések vezérléséhez szükséges termékek; fényerőszabályozást, mozgásérzékelést, fényérzékelést és egyéb,

világítással kapcsolatos szempontok szerinti világításvezérlést lehetővé tevő eszközök; baktériumok vagy más

élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy

 fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések és eszközök.

 10    Sebészeti, orvosi, fogászati és állatgyógyászati készülékek és műszerek, az említettek csak a világító és

fénykibocsátó eszközökkel kapcsolatban (beleértve az UV- és infravörös eszközöket is); lámpák, fénykibocsátó

eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen és kutatás területén; baktériumok elpusztítására, fertőtlenítésre,

tisztítására használt speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas fény-

vagy egyéb sugárzást kibocsátó készülékek és eszközök; fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas fény- vagy egyéb

sugárzást kibocsátó készülékek és eszközök; orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra használt lámpák,

kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás kibocsátó, valamint

érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati célokra; lézerek orvosi célokra; elektromos vagy világító fertőtlenítő

készülékek, berendezéseik és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektrokardiográfok;

 elektródák gyógyászati használatra.

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

berendezések; acetilén égők, gyújtók (2); acetilén égők, gyújtók (1); acetiléngenerátorok; légkondicionálók

járművekhez (2); légkondicionálók; léghűtő berendezések; levegő szagtalanító készülékek; légszárítók; légszűrő

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

légfertőtlenítők; légszelepek gőzfűtő berendezésekhez; spirituszégők; fénytompító szerkezetek járművekhez

[lámpa szerelvények]; vízporlasztó fej csapra; élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek;

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

berendezések; hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez; atommáglya; elektromos autoklávok főzéshez; lámpák

járművekhez (2); sütőkemencék; grillezők, grillsütők; fürdőszoba szerelvények; fürdőszobai vízvezeték

szerelvények; fürdőkádak (2); kádak ülőfürdőkhöz; ágymelegítők; italhűtő berendezések; kerékpár lámpák; bidék;

elektromos takarók, nem gyógyászati használatra; kazáncsövek fűtőberendezésekhez; bojlerek, kazánok [kivéve

gépek részei]; könyvsterilizáló berendezések; karok gázégőkhöz; kenyérsütő gépek (1); kenyérsütő gépek (2);

kenyérpirítók; égők, égőfejek; égőfejek lámpákhoz; gyertyás lámpások; szén ívlámpákhoz; mennyezetvilágítások,

mennyezeti lámpák; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez; csillárok; kandalló fújtatók; kéménykürtők,

füstcsatornák, tűzcsatornák; lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (1); csokoládé-szökőkutak, elektromos;

kromatográfiai készülékek ipari használatra; tisztaszobák [egészségügyi berendezések]; csapok [vízcsapok]

csövekhez; elektromos kávéfőzők (1); elektromos kávéfőzők (2); kávépörkölő készülékek; csőkígyók [lepárló-,

fűtő- vagy hűtőberendezések részei]; tűzhelyek (1); főző berendezések és készülékek; platni karikák; tűzhelyek

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M251



(1); elektromos főzőeszközök; elektromos hűtőtáskák, hűtőládák; kemencehűtők; hűtőkészülékek és berendezések

(4); folyadékhűtő berendezések; dohány hűtésére szolgáló berendezések; vízhűtők; hajgöndörítő lámpák;

huzatszabályzók [fűtés]; elektromos olajsütők, fritőzök; jégleolvasztók, jégtelenítők járművekhez; fogászati

kemencék; szagtalanító készülékek nem személyes használatra; sótalanító üzemek, egységek; szárító

berendezések, aszalógépek; kerékpár irányjelző lámpák; elektromos kisülési csövek világításra; fertőtlenítő

készülékek, berendezések; fertőtlenítő készülékek gyógyászati használatra (1); fertőtlenítőszer-adagolók

toalettekhez, WC-khez; lepárló készülékek (2); lepárló készülékek (1); búvárlámpák; csepegtetők

[öntözéstechnikai szerelvények]; szárítóberendezések; szárítókészülékek és berendezések; takarmány szárítására

szolgáló készülékek; elektromos fűtésű szőnyegek; elektromosan fűtött ruházat; elektromos joghurtkészítők;

elektromos főzőlapok; elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos zseblámpák; elektromos

lámpák; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; párologtató készülékek, evaporátorok; tágulási tartályok központi

fűtőberendezésekhez; konyhai elszívóbúrák; textilgőzölők; lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2);

légkondicionáló ventilátorok; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; csapok; adagolóberendezések

fűtőkazánokhoz; izzószálak elektromos izzókba, lámpákba; szűrők légkondicionálókhoz; ivóvízszűrők;

kandallórácsok, szikrafogók; kandallók (1); formázott szerelvények, idomdarabok kemencékhez, sütőkhöz;

fáklyák; fáklyakémények, fáklyatornyok [kőolajipar]; füstcsatornák, füstcsövek fűtőkazánokhoz; öblítő

berendezések; WC-vízöblítő tartályok; elektromos gőzölők főzéshez; elektromosan fűtött lábzsákok;

lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; takarmány szárítására szolgáló készülékek; hordozható

kovácstűzhelyek; kutak, szökőkutak; fémből készült keretek kemencékhez; fém armatúrák, vázak kemencékhez,

sütőkhöz; fagyasztók; dörzsgyújtók gázhoz; gyümölcsaszalók; füstölőkészülékek, fumigációs berendezések, nem

gyógyászati használatra; kemencék, nem laboratóriumi használatra; gázkazánok, gázbojlerek; gázégők;

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

lámpák a levegő tisztításához; gömblámpák; enyvmelegítő készülékek; rostok, grillsütők; hajszárítók; kézszárító

készülékek mosdókba; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (2); fejlámpák; kandallók (2); hőtárolók; fűtött

bemutató pultok; elektromos cumisüveg melegítők; fürdőszobai melegítők; gőzállomások vasalókhoz;

fűtőberendezések járművekhez; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőpisztolyok; meleg és hideg italok adagolására

szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek; fűtőkészülékek; elektromos fűtőberendezések; fűtőberendezések

járműablakok jégtelenítéséhez; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy gáznemű fűtőanyagokhoz; fűtőkazánok,

fűtőbojlerek; hőpárnák, elektromos nem gyógyászati használatra; fűtőberendezések (2); elektromos fűtőszálak;

fűtőberendezések (1); fűtőberendezések [víz]; tányérmelegítők (3); hőszivattyúk, hőpumpák; hővisszanyerő

berendezések; forrólevegős készülékek; forrólevegős fürdőszerelvények; forrólevegős sütők; tányérmelegítők (1);

forróvizes palackok; párásítók központi fűtés radiátoraihoz; tűzcsapok; hidromasszázs fürdőberendezések;

jégkrémkészítő gépek; jégkészítő gépek; merülőforralók; izzószálas égők; szemétégetők, égetőkemencék;

nukleáris moderátorok és fűtőanyagok kezelésére szolgáló berendezések; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz

kezelésére; elektromos vízforraló kannák; betétek égetőkemencékhez [állványok]; égetőkemencék; tűzhelyek (2);

laboratóriumi égők; laboratóriumi lámpák; lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (3); reflektor

lámpák; lámpák; lámpaernyőtartó vázak; lámpaernyők; lámpások világításra; elektromos ruhaszárítók;

mosókonyhai kazánok; lávakövek grillezéshez; szintszabályozó szelepek tartályokhoz; villanykörték (1);

villanykörték (2); irányjelző izzólámpák járművekhez; fény diffúzorok; LED-diódás világító berendezések;

gyújtókészülékek; világító berendezések és készülékek; lámpák járművekhez (3); világító berendezések légi

járművekhez; lámpák járművekhez (1); megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz, kemencékhez; világító

házszámok; fénycsövek világításra; magnézium izzószálak [világítás]; malátapörkölő gépek; mikrobuborék

generátorok fürdőkhöz; mikrohullámú sütők; mikrohullámú sütők ipari célokra; tejhűtő berendezések;

bányászlámpák; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; lámpák motorkerékpárokhoz; multifunkciós

főzőkészülékek; műkörmös lámpák; atomreaktorok; olajégők; olajlámpák; olajtisztító készülékek;

díszszökőkutak; kemencékhez samottbélések; kemencék, nem laboratóriumi használatra; durranógáz-égők;

pasztőröző berendezések; benzinégők; vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez

[szaniterberendezésekhez]; tányérmelegítők (2); zsebmelegítők; polimerizációs berendezések; elektromos
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rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra; elektromos autoklávok főzéshez; elektromos kukták; nyomás alatti

víztartályok; berendezések szennyvíz tisztításához; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos;

helyiségfűtők; finomítótornyok lepárláshoz; hűtőkészülékek és berendezések (3); hűtőkészülékek és berendezések

(2); hűtőszekrények; hűtőhelyiségek, hűtőkamrák; hűtőtartályok; bemutató hűtőpultok; hűtőberendezés;

szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz vagy gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági

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

tartozékok vízkészülékekhez; pecsenyesütők; nyársforgató készülékek; nyársak roston sütéshez; pecsenyesütő

készülékek; biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; biztonsági

lámpák; egészségügyi készülékek és berendezések; szauna berendezések; gázmosók, gáztisztítók; keresőlámpák,

zseblámpák; fürdőkádak (1); zuhanyok; mosogatók, mosdók; foglalatok elektromos lámpákhoz; elektromosan

fűtött zoknik; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; elektromos sous vide sütők; spa kádak, hidromasszázs

kádak; beltéri állólámpák (1); gőztárolók, gőzakkumulátorok; gőzkazánok, nem gépek részei; arcgőzölő

készülékek [szaunák]; gőzfejlesztő berendezések; sterilizátorok; lepárló készülékek (3); kályhák

[fűtőkészülékek]; beltéri állólámpák (2); lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2); úszómedence-klórozó

berendezések; barnító berendezések [szoláriumok]; hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei];

kenyérpirítók; dohánypörkölő gépek; vécékagylók; vécéülőkék; mobil vécék; toalettek [WC-k]; elektromos

tortillanyomók; törökfürdőkhöz hordozható kabinok; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; piszoárok

[szaniter berendezések]; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (1); reflektorok járművekhez; szellőző

[légkondicionáló] berendezések; légkondicionálók járművekhez (1); elszívóernyők; laboratóriumi

elszívóberendezések; elektromos gofrisütők; parazsas ágymelegítők; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; mosdókagylók

[szaniter berendezések részei]; vízelosztó berendezések (1); vízelosztó berendezések (2); vízszűrő berendezések;

vízmelegítők, vízforralók; vízmelegítők [készülékek]; automata öntözőberendezések; öntözőgépek

mezőgazdasági célokra; vízkivételi készülékek, berendezések; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek és

gépek; vízlágyítók; vízsterilizáló berendezések; vízellátó berendezések; hidromasszázs, pezsgőfürdő

berendezések; kanócok olajjal működő ételmelegítőkhöz; elektromos borhűtő szekrények; izzók; izzókészletek;

izzók és izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák és lámpaszettek; lámpa tartozékok;

felfüggeszthető lámpák, falilámpák, állólámpák; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és

mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, beleértve a fényszórók, reflektorok, féklámpák, stop-lámpák,

irányjelző lámpák, hátsó lámpák, autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa szettek, gépjármű-műszerfal világító

berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai közlekedéshez

(beleértve a vasúti, légi-, vízi- közúti és egyéb földi közlekedést is); mindenféle világító berendezések; gázkisülő

autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogénizzók; halogén lámpaizzók; halogén autólámpaizzók;

világító testek; elektromos villanykörték; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve

nyitott, részben zárt és zárt lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák;

világítótestek, beleértve lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és

mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és kültéri nem-LED világítótestek felszereléséhez,

rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek,

valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és kültéri LED világítótestek felszereléséhez,

rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek; LED lámpák, LED fényforrások,

LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő alkatrészeik; fénycsövek és

fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák; halogén lámpák; fényszórók; nagyintenzitású

kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében

használt) fényforrások; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében

használt) lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és

működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és fényeffektusok

elérésére; fényforrások általános világításra és fényeffektusok elérésére szórakoztató-iparban és vendéglátás

körében; fényképészeti célra, illetve kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy

más élőlények elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú,
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infravörös sugárzást kibocsátó lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági

termékek és termények növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és

egyéb iparművészeti alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és

 világítótestek; UV-lámpák.

 ( 111 )  229.506

 ( 151 )  2019.10.21.

 ( 210 )  M 18 01208

 ( 220 )  2018.04.17.

 ( 732 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; akkumulátor dobozok; akkumulátor üvegek; elektromos elemek, akkumulátorok (3) ; elektromos

akkumulátorok járművekhez; légsűrűségmérők, aerométerek; levegő elemzésére szolgáló készülékek;

anódtelepek; anódok; elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos akkumulátorok járművekhez;

akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; elemek, telepek világításhoz; akkumulátor- és elemtöltők (1); világító

jeladók; csengők [figyelmeztető berendezések]; fekete dobozok [adatrögzítők]; villantófények; golyóálló ruházat;

golyóálló kabátok; golyóálló mellények; akkumulátor- és elemtöltők (2); töltők elektromos cigarettákhoz;

töltőállomások elektromos járművekhez; vegyészeti berendezések és eszközök; sötétkamra lámpák

[fényképészet]; detektorok; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; digitális jelek; elektromos

kisülési csövek, nem világítási célra; fényképészeti villanólámpák, vakuk; villanófények, villogók; vakuk

[fényképészet]; áramlásmérők, fogyasztásmérők; fluoreszcens ernyők; ködjelzők, nem robbanásveszélyes;

elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos elemek, akkumulátorok (1); galvanométerek; áramtároló

rácsok elemekhez; hőmérsékletszabályozó készülékek; heliografikus [fénytávíró] készülékek; vízmérők,

hidrométerek; nedvességmérők, higrométerek; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; elektromos induktorok;

infravörös érzékelők; ionizációs készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; lézerek nem gyógyászati célokra;

fényerő-szabályozók, elektromos; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök;

világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; túlfeszültség korlátozók; fényerő-szabályozók, elektromos;

határolók, limiterek [elektromosság]; bűvös lámpák [laterna magica]; jelzőbóják (2); anyagok elektromos

hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; mérőeszközök, mértékek;

mérőműszerek (1); mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek (2); mechanikus jelzések, jelzőtáblák;

meteorológiai műszerek; számlálók, mérőműszerek; mikrofonok; hajózási jelzőberendezések; neon világítások;

megfigyelő műszerek; optikai üveg; optikai lámpák; optikai lencsék; oszcillográfok; fotométerek (1);

fotovillamos elemek; planiméterek, területmérők; lemezek akkumulátorokhoz; dugók, csatlakozó aljzatok és más

kapcsolások [elektromos csatlakozások]; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérőműszerek; nyomásmérő

eszközök (2); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (1); prizmák [optika]; szondák tudományos

használatra; vetítőgépek; vetítővásznak; mennyiségjelzők; radarkészülékek; biztonsági berendezések vasúti

közlekedéshez; szabályozó berendezések, elektromos; relék, elektromos; lézeres vészjelző fények; ellenállások,

elektromos; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; mérlegek testtömeg-analizátorral; félvezetők;

jelzőlámpák; jelzőbóják (1); jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; világító vagy mechanikai jelzések; világító

jelek; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez; írásvetítő berendezések; füstjelző berendezések;
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napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez; hegesztőpajzsok; szolenoid szelepek

[elektromágneses kapcsolók]; spektrográfok; színpadvilágítás-szabályozók; stroboszkópok; földmérő

berendezések és eszközök; kapcsolótáblák; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos;

csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; tesztelő készülékek nem gyógyászati használatra; lopásgátló

berendezések, elektromos; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérséklet szabályozó készülékek;

termosztátok járművekhez; vékony kliens számítógépek; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; időregisztráló

készülékek; automatikus időkapcsolók; közlekedési jelzőlámpa berendezések [jelzőeszközök]; áramátalakítók,

transzformátorok; tranzisztorok [elektronikus]; válaszjeladók [transzponderek]; vákuumcsövek [rádió];

videomagnók, képmagnók; vízszintjelzők; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek; villamos energia

tárolására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és eszközök; mágneses adathordozó adatok és hang tárolására;

LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és önindítók kisülő-lámpákhoz és csereindítók LED

applikációkhoz; elektromos energia-források és áramforrások; elektronikus transzformátorok; halogén előtétek;

halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és elektromos áramkörök; napelemek villamosenergia-termeléshez;

külső elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges

megfelelő áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén

lámpák működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és

berendezések LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; gázkisülő lámpák

(beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus vagy magnetikus előtétei; külső elektronikus vagy

magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LFL) működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség

szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók;

elektromos szabályozóberendezések; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti,

közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények, valamint ezek

felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; LED

szabályozó berendezések; LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák vezérléséhez szükséges termékek;

egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve bármilyen világítótestek és világító

berendezések vezérléséhez szükséges termékek; fényerőszabályozást, mozgásérzékelést, fényérzékelést és egyéb,

világítással kapcsolatos szempontok szerinti világításvezérlést lehetővé tevő eszközök; baktériumok vagy más

élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy

 fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések és eszközök.

 10    Sebészeti, orvosi, fogászati és állatgyógyászati készülékek és műszerek, az említettek csak a világító és

fénykibocsátó eszközökkel kapcsolatban (beleértve az UV- és infravörös eszközöket is); lámpák, fénykibocsátó

eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen és kutatás területén; baktériumok elpusztítására, fertőtlenítésre,

tisztítására használt speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas fény-

vagy egyéb sugárzást kibocsátó készülékek és eszközök; fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas fény- vagy egyéb

sugárzást kibocsátó készülékek és eszközök; orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra használt lámpák,

kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás kibocsátó, valamint

érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati célokra; lézerek orvosi célokra; elektromos vagy világító fertőtlenítő

készülékek, berendezéseik és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektrokardiográfok;

 elektródák gyógyászati használatra.

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

berendezések; acetilén égők, gyújtók (2); acetilén égők, gyújtók (1); acetiléngenerátorok; légkondicionálók

járművekhez (2); légkondicionálók; léghűtő berendezések; levegő szagtalanító készülékek; légszárítók; légszűrő

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

légfertőtlenítők; légszelepek gőzfűtő berendezésekhez; spirituszégők; fénytompító szerkezetek járművekhez

[lámpa szerelvények]; vízporlasztó fej csapra; élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek;

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

berendezések; hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez; atommáglya; elektromos autoklávok főzéshez; lámpák
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járművekhez (2); sütőkemencék; grillezők, grillsütők; fürdőszoba szerelvények; fürdőszobai vízvezeték

szerelvények; fürdőkádak (2); kádak ülőfürdőkhöz; ágymelegítők; italhűtő berendezések; kerékpár lámpák; bidék;

elektromos takarók, nem gyógyászati használatra; kazáncsövek fűtőberendezésekhez; bojlerek, kazánok [kivéve

gépek részei]; könyvsterilizáló berendezések; karok gázégőkhöz; kenyérsütő gépek (1); kenyérsütő gépek (2);

kenyérpirítók; égők, égőfejek; égőfejek lámpákhoz; gyertyás lámpások; szén ívlámpákhoz; mennyezetvilágítások,

mennyezeti lámpák; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez; csillárok; kandalló fújtatók; kéménykürtők,

füstcsatornák, tűzcsatornák; lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (1); csokoládé-szökőkutak, elektromos;

kromatográfiai készülékek ipari használatra; tisztaszobák [egészségügyi berendezések]; csapok [vízcsapok]

csövekhez; elektromos kávéfőzők (1); elektromos kávéfőzők (2); kávépörkölő készülékek; csőkígyók [lepárló-,

fűtő- vagy hűtőberendezések részei]; tűzhelyek (1); főző berendezések és készülékek; platni karikák; tűzhelyek

(1); elektromos főzőeszközök; elektromos hűtőtáskák, hűtőládák; kemencehűtők; hűtőkészülékek és berendezések

(4); folyadékhűtő berendezések; dohány hűtésére szolgáló berendezések; vízhűtők; hajgöndörítő lámpák;

huzatszabályzók [fűtés]; elektromos olajsütők, fritőzök; jégleolvasztók, jégtelenítők járművekhez; fogászati

kemencék; szagtalanító készülékek nem személyes használatra; sótalanító üzemek, egységek; szárító

berendezések, aszalógépek; kerékpár irányjelző lámpák; elektromos kisülési csövek világításra; fertőtlenítő

készülékek, berendezések; fertőtlenítő készülékek gyógyászati használatra (1); fertőtlenítőszer-adagolók

toalettekhez, WC-khez; lepárló készülékek (2); lepárló készülékek (1); búvárlámpák; csepegtetők

[öntözéstechnikai szerelvények]; szárítóberendezések; szárítókészülékek és berendezések; takarmány szárítására

szolgáló készülékek; elektromos fűtésű szőnyegek; elektromosan fűtött ruházat; elektromos joghurtkészítők;

elektromos főzőlapok; elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos zseblámpák; elektromos

lámpák; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; párologtató készülékek, evaporátorok; tágulási tartályok központi

fűtőberendezésekhez; konyhai elszívóbúrák; textilgőzölők; lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2);

légkondicionáló ventilátorok; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; csapok; adagolóberendezések

fűtőkazánokhoz; izzószálak elektromos izzókba, lámpákba; szűrők légkondicionálókhoz; ivóvízszűrők;

kandallórácsok, szikrafogók; kandallók (1); formázott szerelvények, idomdarabok kemencékhez, sütőkhöz;

fáklyák; fáklyakémények, fáklyatornyok [kőolajipar]; füstcsatornák, füstcsövek fűtőkazánokhoz; öblítő

berendezések; WC-vízöblítő tartályok; elektromos gőzölők főzéshez; elektromosan fűtött lábzsákok;

lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; takarmány szárítására szolgáló készülékek; hordozható

kovácstűzhelyek; kutak, szökőkutak; fémből készült keretek kemencékhez; fém armatúrák, vázak kemencékhez,

sütőkhöz; fagyasztók; dörzsgyújtók gázhoz; gyümölcsaszalók; füstölőkészülékek, fumigációs berendezések, nem

gyógyászati használatra; kemencék, nem laboratóriumi használatra; gázkazánok, gázbojlerek; gázégők;

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

lámpák a levegő tisztításához; gömblámpák; enyvmelegítő készülékek; rostok, grillsütők; hajszárítók; kézszárító

készülékek mosdókba; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (2); fejlámpák; kandallók (2); hőtárolók; fűtött

bemutató pultok; elektromos cumisüveg melegítők; fürdőszobai melegítők; gőzállomások vasalókhoz;

fűtőberendezések járművekhez; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőpisztolyok; meleg és hideg italok adagolására

szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek; fűtőkészülékek; elektromos fűtőberendezések; fűtőberendezések

járműablakok jégtelenítéséhez; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy gáznemű fűtőanyagokhoz; fűtőkazánok,

fűtőbojlerek; hőpárnák, elektromos nem gyógyászati használatra; fűtőberendezések (2); elektromos fűtőszálak;

fűtőberendezések (1); fűtőberendezések [víz]; tányérmelegítők (3); hőszivattyúk, hőpumpák; hővisszanyerő

berendezések; forrólevegős készülékek; forrólevegős fürdőszerelvények; forrólevegős sütők; tányérmelegítők (1);

forróvizes palackok; párásítók központi fűtés radiátoraihoz; tűzcsapok; hidromasszázs fürdőberendezések;

jégkrémkészítő gépek; jégkészítő gépek; merülőforralók; izzószálas égők; szemétégetők, égetőkemencék;

nukleáris moderátorok és fűtőanyagok kezelésére szolgáló berendezések; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz

kezelésére; elektromos vízforraló kannák; betétek égetőkemencékhez [állványok]; égetőkemencék; tűzhelyek (2);

laboratóriumi égők; laboratóriumi lámpák; lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (3); reflektor

lámpák; lámpák; lámpaernyőtartó vázak; lámpaernyők; lámpások világításra; elektromos ruhaszárítók;

mosókonyhai kazánok; lávakövek grillezéshez; szintszabályozó szelepek tartályokhoz; villanykörték (1);
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villanykörték (2); irányjelző izzólámpák járművekhez; fény diffúzorok; LED-diódás világító berendezések;

gyújtókészülékek; világító berendezések és készülékek; lámpák járművekhez (3); világító berendezések légi

járművekhez; lámpák járművekhez (1); megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz, kemencékhez; világító

házszámok; fénycsövek világításra; magnézium izzószálak [világítás]; malátapörkölő gépek; mikrobuborék

generátorok fürdőkhöz; mikrohullámú sütők; mikrohullámú sütők ipari célokra; tejhűtő berendezések;

bányászlámpák; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; lámpák motorkerékpárokhoz; multifunkciós

főzőkészülékek; műkörmös lámpák; atomreaktorok; olajégők; olajlámpák; olajtisztító készülékek;

díszszökőkutak; kemencékhez samottbélések; kemencék, nem laboratóriumi használatra; durranógáz-égők;

pasztőröző berendezések; benzinégők; vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez

[szaniterberendezésekhez]; tányérmelegítők (2); zsebmelegítők; polimerizációs berendezések; elektromos

rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra; elektromos autoklávok főzéshez; elektromos kukták; nyomás alatti

víztartályok; berendezések szennyvíz tisztításához; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos;

helyiségfűtők; finomítótornyok lepárláshoz; hűtőkészülékek és berendezések (3); hűtőkészülékek és berendezések

(2); hűtőszekrények; hűtőhelyiségek, hűtőkamrák; hűtőtartályok; bemutató hűtőpultok; hűtőberendezés;

szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz vagy gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági

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

tartozékok vízkészülékekhez; pecsenyesütők; nyársforgató készülékek; nyársak roston sütéshez; pecsenyesütő

készülékek; biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; biztonsági

lámpák; egészségügyi készülékek és berendezések; szauna berendezések; gázmosók, gáztisztítók; keresőlámpák,

zseblámpák; fürdőkádak (1); zuhanyok; mosogatók, mosdók; foglalatok elektromos lámpákhoz; elektromosan

fűtött zoknik; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; elektromos sous vide sütők; spa kádak, hidromasszázs

kádak; beltéri állólámpák (1); gőztárolók, gőzakkumulátorok; gőzkazánok, nem gépek részei; arcgőzölő

készülékek [szaunák]; gőzfejlesztő berendezések; sterilizátorok; lepárló készülékek (3); kályhák

[fűtőkészülékek]; beltéri állólámpák (2); lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2); úszómedence-klórozó

berendezések; barnító berendezések [szoláriumok]; hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei];

kenyérpirítók; dohánypörkölő gépek; vécékagylók; vécéülőkék; mobil vécék; toalettek [WC-k]; elektromos

tortillanyomók; törökfürdőkhöz hordozható kabinok; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; piszoárok

[szaniter berendezések]; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (1); reflektorok járművekhez; szellőző

[légkondicionáló] berendezések; légkondicionálók járművekhez (1); elszívóernyők; laboratóriumi

elszívóberendezések; elektromos gofrisütők; parazsas ágymelegítők; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; mosdókagylók

[szaniter berendezések részei]; vízelosztó berendezések (1); vízelosztó berendezések (2); vízszűrő berendezések;

vízmelegítők, vízforralók; vízmelegítők [készülékek]; automata öntözőberendezések; öntözőgépek

mezőgazdasági célokra; vízkivételi készülékek, berendezések; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek és

gépek; vízlágyítók; vízsterilizáló berendezések; vízellátó berendezések; hidromasszázs, pezsgőfürdő

berendezések; kanócok olajjal működő ételmelegítőkhöz; elektromos borhűtő szekrények; izzók; izzókészletek;

izzók és izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák és lámpaszettek; lámpa tartozékok;

felfüggeszthető lámpák, falilámpák, állólámpák; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és

mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, beleértve a fényszórók, reflektorok, féklámpák, stop-lámpák,

irányjelző lámpák, hátsó lámpák, autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa szettek, gépjármű-műszerfal világító

berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai közlekedéshez

(beleértve a vasúti, légi-, vízi- közúti és egyéb földi közlekedést is); mindenféle világító berendezések; gázkisülő

autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogénizzók; halogén lámpaizzók; halogén autólámpaizzók;

világító testek; elektromos villanykörték; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve

nyitott, részben zárt és zárt lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák;

világítótestek, beleértve lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és

mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és kültéri nem-LED világítótestek felszereléséhez,

rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek,

valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és kültéri LED világítótestek felszereléséhez,
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rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek; LED lámpák, LED fényforrások,

LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő alkatrészeik; fénycsövek és

fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák; halogén lámpák; fényszórók; nagyintenzitású

kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében

használt) fényforrások; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében

használt) lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és

működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és fényeffektusok

elérésére; fényforrások általános világításra és fényeffektusok elérésére szórakoztató-iparban és vendéglátás

körében; fényképészeti célra, illetve kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy

más élőlények elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú,

infravörös sugárzást kibocsátó lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági

termékek és termények növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és

egyéb iparművészeti alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és

 világítótestek; UV-lámpák.

 ( 111 )  229.507

 ( 151 )  2019.10.22.

 ( 210 )  M 18 01214

 ( 220 )  2018.04.17.

 ( 732 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; akkumulátor dobozok; akkumulátor üvegek; elektromos elemek, akkumulátorok (3) ; elektromos

akkumulátorok járművekhez; légsűrűségmérők, aerométerek; levegő elemzésére szolgáló készülékek;

anódtelepek; anódok; elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos akkumulátorok járművekhez;

akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; elemek, telepek világításhoz; akkumulátor- és elemtöltők (1); világító

jeladók; csengők [figyelmeztető berendezések]; fekete dobozok [adatrögzítők]; villantófények; golyóálló ruházat;

golyóálló kabátok; golyóálló mellények; akkumulátor- és elemtöltők (2); töltők elektromos cigarettákhoz;

töltőállomások elektromos járművekhez; vegyészeti berendezések és eszközök; sötétkamra lámpák

[fényképészet]; detektorok; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; digitális jelek; elektromos

kisülési csövek, nem világítási célra; fényképészeti villanólámpák, vakuk; villanófények, villogók; vakuk

[fényképészet]; áramlásmérők, fogyasztásmérők; fluoreszcens ernyők; ködjelzők, nem robbanásveszélyes;

elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos elemek, akkumulátorok (1); galvanométerek; áramtároló

rácsok elemekhez; hőmérsékletszabályozó készülékek; heliografikus [fénytávíró] készülékek; vízmérők,

hidrométerek; nedvességmérők, higrométerek; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; elektromos induktorok;

infravörös érzékelők; ionizációs készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; lézerek nem gyógyászati célokra;

fényerő-szabályozók, elektromos; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök;

világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; túlfeszültség korlátozók; fényerő-szabályozók, elektromos;

határolók, limiterek [elektromosság]; bűvös lámpák [laterna magica]; jelzőbóják (2); anyagok elektromos

hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; mérőeszközök, mértékek;

mérőműszerek (1); mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek (2); mechanikus jelzések, jelzőtáblák;

meteorológiai műszerek; számlálók, mérőműszerek; mikrofonok; hajózási jelzőberendezések; neon világítások;
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megfigyelő műszerek; optikai üveg; optikai lámpák; optikai lencsék; oszcillográfok; fotométerek (1);

fotovillamos elemek; planiméterek, területmérők; lemezek akkumulátorokhoz; dugók, csatlakozó aljzatok és más

kapcsolások [elektromos csatlakozások]; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérőműszerek; nyomásmérő

eszközök (2); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (1); prizmák [optika]; szondák tudományos

használatra; vetítőgépek; vetítővásznak; mennyiségjelzők; radarkészülékek; biztonsági berendezések vasúti

közlekedéshez; szabályozó berendezések, elektromos; relék, elektromos; lézeres vészjelző fények; ellenállások,

elektromos; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; mérlegek testtömeg-analizátorral; félvezetők;

jelzőlámpák; jelzőbóják (1); jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; világító vagy mechanikai jelzések; világító

jelek; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez; írásvetítő berendezések; füstjelző berendezések;

napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez; hegesztőpajzsok; szolenoid szelepek

[elektromágneses kapcsolók]; spektrográfok; színpadvilágítás-szabályozók; stroboszkópok; földmérő

berendezések és eszközök; kapcsolótáblák; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos;

csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; tesztelő készülékek nem gyógyászati használatra; lopásgátló

berendezések, elektromos; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérséklet szabályozó készülékek;

termosztátok járművekhez; vékony kliens számítógépek; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; időregisztráló

készülékek; automatikus időkapcsolók; közlekedési jelzőlámpa berendezések [jelzőeszközök]; áramátalakítók,

transzformátorok; tranzisztorok [elektronikus]; válaszjeladók [transzponderek]; vákuumcsövek [rádió];

videomagnók, képmagnók; vízszintjelzők; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek; villamos energia

tárolására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és eszközök; mágneses adathordozó adatok és hang tárolására;

LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és önindítók kisülő-lámpákhoz és csereindítók LED

applikációkhoz; elektromos energia-források és áramforrások; elektronikus transzformátorok; halogén előtétek;

halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és elektromos áramkörök; napelemek villamosenergia-termeléshez;

külső elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges

megfelelő áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén

lámpák működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és

berendezések LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; gázkisülő lámpák

(beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus vagy magnetikus előtétei; külső elektronikus vagy

magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LFL) működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség

szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók;

elektromos szabályozóberendezések; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti,

közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények, valamint ezek

felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; LED

szabályozó berendezések; LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák vezérléséhez szükséges termékek;

egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve bármilyen világítótestek és világító

berendezések vezérléséhez szükséges termékek; fényerőszabályozást, mozgásérzékelést, fényérzékelést és egyéb,

világítással kapcsolatos szempontok szerinti világításvezérlést lehetővé tevő eszközök; baktériumok vagy más

élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy

 fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések és eszközök.

 10    Sebészeti, orvosi, fogászati és állatgyógyászati készülékek és műszerek, az említettek csak a világító és

fénykibocsátó eszközökkel kapcsolatban (beleértve az UV- és infravörös eszközöket is); lámpák, fénykibocsátó

eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen és kutatás területén; baktériumok elpusztítására, fertőtlenítésre,

tisztítására használt speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas fény-

vagy egyéb sugárzást kibocsátó készülékek és eszközök; fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas fény- vagy egyéb

sugárzást kibocsátó készülékek és eszközök; orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra használt lámpák,

kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás kibocsátó, valamint

érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati célokra; lézerek orvosi célokra; elektromos vagy világító fertőtlenítő

készülékek, berendezéseik és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektrokardiográfok;
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 elektródák gyógyászati használatra.

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

berendezések; acetilén égők, gyújtók (2); acetilén égők, gyújtók (1); acetiléngenerátorok; légkondicionálók

járművekhez (2); légkondicionálók; léghűtő berendezések; levegő szagtalanító készülékek; légszárítók; légszűrő

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

légfertőtlenítők; légszelepek gőzfűtő berendezésekhez; spirituszégők; fénytompító szerkezetek járművekhez

[lámpa szerelvények]; vízporlasztó fej csapra; élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek;

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

berendezések; hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez; atommáglya; elektromos autoklávok főzéshez; lámpák

járművekhez (2); sütőkemencék; grillezők, grillsütők; fürdőszoba szerelvények; fürdőszobai vízvezeték

szerelvények; fürdőkádak (2); kádak ülőfürdőkhöz; ágymelegítők; italhűtő berendezések; kerékpár lámpák; bidék;

elektromos takarók, nem gyógyászati használatra; kazáncsövek fűtőberendezésekhez; bojlerek, kazánok [kivéve

gépek részei]; könyvsterilizáló berendezések; karok gázégőkhöz; kenyérsütő gépek (1); kenyérsütő gépek (2);

kenyérpirítók; égők, égőfejek; égőfejek lámpákhoz; gyertyás lámpások; szén ívlámpákhoz; mennyezetvilágítások,

mennyezeti lámpák; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez; csillárok; kandalló fújtatók; kéménykürtők,

füstcsatornák, tűzcsatornák; lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (1); csokoládé-szökőkutak, elektromos;

kromatográfiai készülékek ipari használatra; tisztaszobák [egészségügyi berendezések]; csapok [vízcsapok]

csövekhez; elektromos kávéfőzők (1); elektromos kávéfőzők (2); kávépörkölő készülékek; csőkígyók [lepárló-,

fűtő- vagy hűtőberendezések részei]; tűzhelyek (1); főző berendezések és készülékek; platni karikák; tűzhelyek

(1); elektromos főzőeszközök; elektromos hűtőtáskák, hűtőládák; kemencehűtők; hűtőkészülékek és berendezések

(4); folyadékhűtő berendezések; dohány hűtésére szolgáló berendezések; vízhűtők; hajgöndörítő lámpák;

huzatszabályzók [fűtés]; elektromos olajsütők, fritőzök; jégleolvasztók, jégtelenítők járművekhez; fogászati

kemencék; szagtalanító készülékek nem személyes használatra; sótalanító üzemek, egységek; szárító

berendezések, aszalógépek; kerékpár irányjelző lámpák; elektromos kisülési csövek világításra; fertőtlenítő

készülékek, berendezések; fertőtlenítő készülékek gyógyászati használatra (1); fertőtlenítőszer-adagolók

toalettekhez, WC-khez; lepárló készülékek (2); lepárló készülékek (1); búvárlámpák; csepegtetők

[öntözéstechnikai szerelvények]; szárítóberendezések; szárítókészülékek és berendezések; takarmány szárítására

szolgáló készülékek; elektromos fűtésű szőnyegek; elektromosan fűtött ruházat; elektromos joghurtkészítők;

elektromos főzőlapok; elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos zseblámpák; elektromos

lámpák; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; párologtató készülékek, evaporátorok; tágulási tartályok központi

fűtőberendezésekhez; konyhai elszívóbúrák; textilgőzölők; lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2);

légkondicionáló ventilátorok; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; csapok; adagolóberendezések

fűtőkazánokhoz; izzószálak elektromos izzókba, lámpákba; szűrők légkondicionálókhoz; ivóvízszűrők;

kandallórácsok, szikrafogók; kandallók (1); formázott szerelvények, idomdarabok kemencékhez, sütőkhöz;

fáklyák; fáklyakémények, fáklyatornyok [kőolajipar]; füstcsatornák, füstcsövek fűtőkazánokhoz; öblítő

berendezések; WC-vízöblítő tartályok; elektromos gőzölők főzéshez; elektromosan fűtött lábzsákok;

lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; takarmány szárítására szolgáló készülékek; hordozható

kovácstűzhelyek; kutak, szökőkutak; fémből készült keretek kemencékhez; fém armatúrák, vázak kemencékhez,

sütőkhöz; fagyasztók; dörzsgyújtók gázhoz; gyümölcsaszalók; füstölőkészülékek, fumigációs berendezések, nem

gyógyászati használatra; kemencék, nem laboratóriumi használatra; gázkazánok, gázbojlerek; gázégők;

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

lámpák a levegő tisztításához; gömblámpák; enyvmelegítő készülékek; rostok, grillsütők; hajszárítók; kézszárító

készülékek mosdókba; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (2); fejlámpák; kandallók (2); hőtárolók; fűtött

bemutató pultok; elektromos cumisüveg melegítők; fürdőszobai melegítők; gőzállomások vasalókhoz;

fűtőberendezések járművekhez; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőpisztolyok; meleg és hideg italok adagolására

szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek; fűtőkészülékek; elektromos fűtőberendezések; fűtőberendezések

járműablakok jégtelenítéséhez; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy gáznemű fűtőanyagokhoz; fűtőkazánok,

fűtőbojlerek; hőpárnák, elektromos nem gyógyászati használatra; fűtőberendezések (2); elektromos fűtőszálak;
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fűtőberendezések (1); fűtőberendezések [víz]; tányérmelegítők (3); hőszivattyúk, hőpumpák; hővisszanyerő

berendezések; forrólevegős készülékek; forrólevegős fürdőszerelvények; forrólevegős sütők; tányérmelegítők (1);

forróvizes palackok; párásítók központi fűtés radiátoraihoz; tűzcsapok; hidromasszázs fürdőberendezések;

jégkrémkészítő gépek; jégkészítő gépek; merülőforralók; izzószálas égők; szemétégetők, égetőkemencék;

nukleáris moderátorok és fűtőanyagok kezelésére szolgáló berendezések; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz

kezelésére; elektromos vízforraló kannák; betétek égetőkemencékhez [állványok]; égetőkemencék; tűzhelyek (2);

laboratóriumi égők; laboratóriumi lámpák; lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (3); reflektor

lámpák; lámpák; lámpaernyőtartó vázak; lámpaernyők; lámpások világításra; elektromos ruhaszárítók;

mosókonyhai kazánok; lávakövek grillezéshez; szintszabályozó szelepek tartályokhoz; villanykörték (1);

villanykörték (2); irányjelző izzólámpák járművekhez; fény diffúzorok; LED-diódás világító berendezések;

gyújtókészülékek; világító berendezések és készülékek; lámpák járművekhez (3); világító berendezések légi

járművekhez; lámpák járművekhez (1); megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz, kemencékhez; világító

házszámok; fénycsövek világításra; magnézium izzószálak [világítás]; malátapörkölő gépek; mikrobuborék

generátorok fürdőkhöz; mikrohullámú sütők; mikrohullámú sütők ipari célokra; tejhűtő berendezések;

bányászlámpák; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; lámpák motorkerékpárokhoz; multifunkciós

főzőkészülékek; műkörmös lámpák; atomreaktorok; olajégők; olajlámpák; olajtisztító készülékek;

díszszökőkutak; kemencékhez samottbélések; kemencék, nem laboratóriumi használatra; durranógáz-égők;

pasztőröző berendezések; benzinégők; vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez

[szaniterberendezésekhez]; tányérmelegítők (2); zsebmelegítők; polimerizációs berendezések; elektromos

rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra; elektromos autoklávok főzéshez; elektromos kukták; nyomás alatti

víztartályok; berendezések szennyvíz tisztításához; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos;

helyiségfűtők; finomítótornyok lepárláshoz; hűtőkészülékek és berendezések (3); hűtőkészülékek és berendezések

(2); hűtőszekrények; hűtőhelyiségek, hűtőkamrák; hűtőtartályok; bemutató hűtőpultok; hűtőberendezés;

szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz vagy gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági

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

tartozékok vízkészülékekhez; pecsenyesütők; nyársforgató készülékek; nyársak roston sütéshez; pecsenyesütő

készülékek; biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; biztonsági

lámpák; egészségügyi készülékek és berendezések; szauna berendezések; gázmosók, gáztisztítók; keresőlámpák,

zseblámpák; fürdőkádak (1); zuhanyok; mosogatók, mosdók; foglalatok elektromos lámpákhoz; elektromosan

fűtött zoknik; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; elektromos sous vide sütők; spa kádak, hidromasszázs

kádak; beltéri állólámpák (1); gőztárolók, gőzakkumulátorok; gőzkazánok, nem gépek részei; arcgőzölő

készülékek [szaunák]; gőzfejlesztő berendezések; sterilizátorok; lepárló készülékek (3); kályhák

[fűtőkészülékek]; beltéri állólámpák (2); lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2); úszómedence-klórozó

berendezések; barnító berendezések [szoláriumok]; hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei];

kenyérpirítók; dohánypörkölő gépek; vécékagylók; vécéülőkék; mobil vécék; toalettek [WC-k]; elektromos

tortillanyomók; törökfürdőkhöz hordozható kabinok; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; piszoárok

[szaniter berendezések]; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (1); reflektorok járművekhez; szellőző

[légkondicionáló] berendezések; légkondicionálók járművekhez (1); elszívóernyők; laboratóriumi

elszívóberendezések; elektromos gofrisütők; parazsas ágymelegítők; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; mosdókagylók

[szaniter berendezések részei]; vízelosztó berendezések (1); vízelosztó berendezések (2); vízszűrő berendezések;

vízmelegítők, vízforralók; vízmelegítők [készülékek]; automata öntözőberendezések; öntözőgépek

mezőgazdasági célokra; vízkivételi készülékek, berendezések; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek és

gépek; vízlágyítók; vízsterilizáló berendezések; vízellátó berendezések; hidromasszázs, pezsgőfürdő

berendezések; kanócok olajjal működő ételmelegítőkhöz; elektromos borhűtő szekrények; izzók; izzókészletek;

izzók és izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák és lámpaszettek; lámpa tartozékok;

felfüggeszthető lámpák, falilámpák, állólámpák; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és

mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, beleértve a fényszórók, reflektorok, féklámpák, stop-lámpák,

irányjelző lámpák, hátsó lámpák, autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa szettek, gépjármű-műszerfal világító
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berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai közlekedéshez

(beleértve a vasúti, légi-, vízi- közúti és egyéb földi közlekedést is); mindenféle világító berendezések; gázkisülő

autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogénizzók; halogén lámpaizzók; halogén autólámpaizzók;

világító testek; elektromos villanykörték; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve

nyitott, részben zárt és zárt lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák;

világítótestek, beleértve lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és

mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és kültéri nem-LED világítótestek felszereléséhez,

rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek,

valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és kültéri LED világítótestek felszereléséhez,

rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek; LED lámpák, LED fényforrások,

LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő alkatrészeik; fénycsövek és

fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák; halogén lámpák; fényszórók; nagyintenzitású

kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében

használt) fényforrások; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében

használt) lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és

működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és fényeffektusok

elérésére; fényforrások általános világításra és fényeffektusok elérésére szórakoztató-iparban és vendéglátás

körében; fényképészeti célra, illetve kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy

más élőlények elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú,

infravörös sugárzást kibocsátó lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági

termékek és termények növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és

egyéb iparművészeti alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és

 világítótestek; UV-lámpák.

 ( 111 )  229.508

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 18 01215

 ( 220 )  2018.04.17.

 ( 732 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; akkumulátor dobozok; akkumulátor üvegek; elektromos elemek, akkumulátorok (3) ; elektromos

akkumulátorok járművekhez; légsűrűségmérők, aerométerek; levegő elemzésére szolgáló készülékek;

anódtelepek; anódok; elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos akkumulátorok járművekhez;

akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; elemek, telepek világításhoz; akkumulátor- és elemtöltők (1); világító

jeladók; csengők [figyelmeztető berendezések]; fekete dobozok [adatrögzítők]; villantófények; golyóálló ruházat;

golyóálló kabátok; golyóálló mellények; akkumulátor- és elemtöltők (2); töltők elektromos cigarettákhoz;

töltőállomások elektromos járművekhez; vegyészeti berendezések és eszközök; sötétkamra lámpák

[fényképészet]; detektorok; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; digitális jelek; elektromos

kisülési csövek, nem világítási célra; fényképészeti villanólámpák, vakuk; villanófények, villogók; vakuk

[fényképészet]; áramlásmérők, fogyasztásmérők; fluoreszcens ernyők; ködjelzők, nem robbanásveszélyes;
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elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos elemek, akkumulátorok (1); galvanométerek; áramtároló

rácsok elemekhez; hőmérsékletszabályozó készülékek; heliografikus [fénytávíró] készülékek; vízmérők,

hidrométerek; nedvességmérők, higrométerek; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; elektromos induktorok;

infravörös érzékelők; ionizációs készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; lézerek nem gyógyászati célokra;

fényerő-szabályozók, elektromos; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök;

világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; túlfeszültség korlátozók; fényerő-szabályozók, elektromos;

határolók, limiterek [elektromosság]; bűvös lámpák [laterna magica]; jelzőbóják (2); anyagok elektromos

hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; mérőeszközök, mértékek;

mérőműszerek (1); mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek (2); mechanikus jelzések, jelzőtáblák;

meteorológiai műszerek; számlálók, mérőműszerek; mikrofonok; hajózási jelzőberendezések; neon világítások;

megfigyelő műszerek; optikai üveg; optikai lámpák; optikai lencsék; oszcillográfok; fotométerek (1);

fotovillamos elemek; planiméterek, területmérők; lemezek akkumulátorokhoz; dugók, csatlakozó aljzatok és más

kapcsolások [elektromos csatlakozások]; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérőműszerek; nyomásmérő

eszközök (2); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (1); prizmák [optika]; szondák tudományos

használatra; vetítőgépek; vetítővásznak; mennyiségjelzők; radarkészülékek; biztonsági berendezések vasúti

közlekedéshez; szabályozó berendezések, elektromos; relék, elektromos; lézeres vészjelző fények; ellenállások,

elektromos; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; mérlegek testtömeg-analizátorral; félvezetők;

jelzőlámpák; jelzőbóják (1); jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; világító vagy mechanikai jelzések; világító

jelek; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez; írásvetítő berendezések; füstjelző berendezések;

napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez; hegesztőpajzsok; szolenoid szelepek

[elektromágneses kapcsolók]; spektrográfok; színpadvilágítás-szabályozók; stroboszkópok; földmérő

berendezések és eszközök; kapcsolótáblák; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos;

csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; tesztelő készülékek nem gyógyászati használatra; lopásgátló

berendezések, elektromos; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérséklet szabályozó készülékek;

termosztátok járművekhez; vékony kliens számítógépek; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; időregisztráló

készülékek; automatikus időkapcsolók; közlekedési jelzőlámpa berendezések [jelzőeszközök]; áramátalakítók,

transzformátorok; tranzisztorok [elektronikus]; válaszjeladók [transzponderek]; vákuumcsövek [rádió];

videomagnók, képmagnók; vízszintjelzők; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek; villamos energia

tárolására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és eszközök; mágneses adathordozó adatok és hang tárolására;

LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és önindítók kisülő-lámpákhoz és csereindítók LED

applikációkhoz; elektromos energia-források és áramforrások; elektronikus transzformátorok; halogén előtétek;

halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és elektromos áramkörök; napelemek villamosenergia-termeléshez;

külső elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges

megfelelő áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén

lámpák működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és

berendezések LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; gázkisülő lámpák

(beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus vagy magnetikus előtétei; külső elektronikus vagy

magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LFL) működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség

szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók;

elektromos szabályozóberendezések; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti,

közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények, valamint ezek

felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; LED

szabályozó berendezések; LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák vezérléséhez szükséges termékek;

egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve bármilyen világítótestek és világító

berendezések vezérléséhez szükséges termékek; fényerőszabályozást, mozgásérzékelést, fényérzékelést és egyéb,

világítással kapcsolatos szempontok szerinti világításvezérlést lehetővé tevő eszközök; baktériumok vagy más

élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy
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 fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések és eszközök.

 10    Sebészeti, orvosi, fogászati és állatgyógyászati készülékek és műszerek, az említettek csak a világító és

fénykibocsátó eszközökkel kapcsolatban (beleértve az UV- és infravörös eszközöket is); lámpák, fénykibocsátó

eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen és kutatás területén; baktériumok elpusztítására, fertőtlenítésre,

tisztítására használt speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas fény-

vagy egyéb sugárzást kibocsátó készülékek és eszközök; fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas fény- vagy egyéb

sugárzást kibocsátó készülékek és eszközök; orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra használt lámpák,

kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás kibocsátó, valamint

érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati célokra; lézerek orvosi célokra; elektromos vagy világító fertőtlenítő

készülékek, berendezéseik és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektrokardiográfok;

 elektródák gyógyászati használatra.

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

berendezések; acetilén égők, gyújtók (2); acetilén égők, gyújtók (1); acetiléngenerátorok; légkondicionálók

járművekhez (2); légkondicionálók; léghűtő berendezések; levegő szagtalanító készülékek; légszárítók; légszűrő

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

légfertőtlenítők; légszelepek gőzfűtő berendezésekhez; spirituszégők; fénytompító szerkezetek járművekhez

[lámpa szerelvények]; vízporlasztó fej csapra; élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek;

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

berendezések; hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez; atommáglya; elektromos autoklávok főzéshez; lámpák

járművekhez (2); sütőkemencék; grillezők, grillsütők; fürdőszoba szerelvények; fürdőszobai vízvezeték

szerelvények; fürdőkádak (2); kádak ülőfürdőkhöz; ágymelegítők; italhűtő berendezések; kerékpár lámpák; bidék;

elektromos takarók, nem gyógyászati használatra; kazáncsövek fűtőberendezésekhez; bojlerek, kazánok [kivéve

gépek részei]; könyvsterilizáló berendezések; karok gázégőkhöz; kenyérsütő gépek (1); kenyérsütő gépek (2);

kenyérpirítók; égők, égőfejek; égőfejek lámpákhoz; gyertyás lámpások; szén ívlámpákhoz; mennyezetvilágítások,

mennyezeti lámpák; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez; csillárok; kandalló fújtatók; kéménykürtők,

füstcsatornák, tűzcsatornák; lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (1); csokoládé-szökőkutak, elektromos;

kromatográfiai készülékek ipari használatra; tisztaszobák [egészségügyi berendezések]; csapok [vízcsapok]

csövekhez; elektromos kávéfőzők (1); elektromos kávéfőzők (2); kávépörkölő készülékek; csőkígyók [lepárló-,

fűtő- vagy hűtőberendezések részei]; tűzhelyek (1); főző berendezések és készülékek; platni karikák; tűzhelyek

(1); elektromos főzőeszközök; elektromos hűtőtáskák, hűtőládák; kemencehűtők; hűtőkészülékek és berendezések

(4); folyadékhűtő berendezések; dohány hűtésére szolgáló berendezések; vízhűtők; hajgöndörítő lámpák;

huzatszabályzók [fűtés]; elektromos olajsütők, fritőzök; jégleolvasztók, jégtelenítők járművekhez; fogászati

kemencék; szagtalanító készülékek nem személyes használatra; sótalanító üzemek, egységek; szárító

berendezések, aszalógépek; kerékpár irányjelző lámpák; elektromos kisülési csövek világításra; fertőtlenítő

készülékek, berendezések; fertőtlenítő készülékek gyógyászati használatra (1); fertőtlenítőszer-adagolók

toalettekhez, WC-khez; lepárló készülékek (2); lepárló készülékek (1); búvárlámpák; csepegtetők

[öntözéstechnikai szerelvények]; szárítóberendezések; szárítókészülékek és berendezések; takarmány szárítására

szolgáló készülékek; elektromos fűtésű szőnyegek; elektromosan fűtött ruházat; elektromos joghurtkészítők;

elektromos főzőlapok; elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos zseblámpák; elektromos

lámpák; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; párologtató készülékek, evaporátorok; tágulási tartályok központi

fűtőberendezésekhez; konyhai elszívóbúrák; textilgőzölők; lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2);

légkondicionáló ventilátorok; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; csapok; adagolóberendezések

fűtőkazánokhoz; izzószálak elektromos izzókba, lámpákba; szűrők légkondicionálókhoz; ivóvízszűrők;

kandallórácsok, szikrafogók; kandallók (1); formázott szerelvények, idomdarabok kemencékhez, sütőkhöz;

fáklyák; fáklyakémények, fáklyatornyok [kőolajipar]; füstcsatornák, füstcsövek fűtőkazánokhoz; öblítő

berendezések; WC-vízöblítő tartályok; elektromos gőzölők főzéshez; elektromosan fűtött lábzsákok;

lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; takarmány szárítására szolgáló készülékek; hordozható

kovácstűzhelyek; kutak, szökőkutak; fémből készült keretek kemencékhez; fém armatúrák, vázak kemencékhez,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M264



sütőkhöz; fagyasztók; dörzsgyújtók gázhoz; gyümölcsaszalók; füstölőkészülékek, fumigációs berendezések, nem

gyógyászati használatra; kemencék, nem laboratóriumi használatra; gázkazánok, gázbojlerek; gázégők;

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

lámpák a levegő tisztításához; gömblámpák; enyvmelegítő készülékek; rostok, grillsütők; hajszárítók; kézszárító

készülékek mosdókba; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (2); fejlámpák; kandallók (2); hőtárolók; fűtött

bemutató pultok; elektromos cumisüveg melegítők; fürdőszobai melegítők; gőzállomások vasalókhoz;

fűtőberendezések járművekhez; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőpisztolyok; meleg és hideg italok adagolására

szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek; fűtőkészülékek; elektromos fűtőberendezések; fűtőberendezések

járműablakok jégtelenítéséhez; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy gáznemű fűtőanyagokhoz; fűtőkazánok,

fűtőbojlerek; hőpárnák, elektromos nem gyógyászati használatra; fűtőberendezések (2); elektromos fűtőszálak;

fűtőberendezések (1); fűtőberendezések [víz]; tányérmelegítők (3); hőszivattyúk, hőpumpák; hővisszanyerő

berendezések; forrólevegős készülékek; forrólevegős fürdőszerelvények; forrólevegős sütők; tányérmelegítők (1);

forróvizes palackok; párásítók központi fűtés radiátoraihoz; tűzcsapok; hidromasszázs fürdőberendezések;

jégkrémkészítő gépek; jégkészítő gépek; merülőforralók; izzószálas égők; szemétégetők, égetőkemencék;

nukleáris moderátorok és fűtőanyagok kezelésére szolgáló berendezések; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz

kezelésére; elektromos vízforraló kannák; betétek égetőkemencékhez [állványok]; égetőkemencék; tűzhelyek (2);

laboratóriumi égők; laboratóriumi lámpák; lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (3); reflektor

lámpák; lámpák; lámpaernyőtartó vázak; lámpaernyők; lámpások világításra; elektromos ruhaszárítók;

mosókonyhai kazánok; lávakövek grillezéshez; szintszabályozó szelepek tartályokhoz; villanykörték (1);

villanykörték (2); irányjelző izzólámpák járművekhez; fény diffúzorok; LED-diódás világító berendezések;

gyújtókészülékek; világító berendezések és készülékek; lámpák járművekhez (3); világító berendezések légi

járművekhez; lámpák járművekhez (1); megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz, kemencékhez; világító

házszámok; fénycsövek világításra; magnézium izzószálak [világítás]; malátapörkölő gépek; mikrobuborék

generátorok fürdőkhöz; mikrohullámú sütők; mikrohullámú sütők ipari célokra; tejhűtő berendezések;

bányászlámpák; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; lámpák motorkerékpárokhoz; multifunkciós

főzőkészülékek; műkörmös lámpák; atomreaktorok; olajégők; olajlámpák; olajtisztító készülékek;

díszszökőkutak; kemencékhez samottbélések; kemencék, nem laboratóriumi használatra; durranógáz-égők;

pasztőröző berendezések; benzinégők; vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez

[szaniterberendezésekhez]; tányérmelegítők (2); zsebmelegítők; polimerizációs berendezések; elektromos

rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra; elektromos autoklávok főzéshez; elektromos kukták; nyomás alatti

víztartályok; berendezések szennyvíz tisztításához; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos;

helyiségfűtők; finomítótornyok lepárláshoz; hűtőkészülékek és berendezések (3); hűtőkészülékek és berendezések

(2); hűtőszekrények; hűtőhelyiségek, hűtőkamrák; hűtőtartályok; bemutató hűtőpultok; hűtőberendezés;

szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz vagy gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági

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

tartozékok vízkészülékekhez; pecsenyesütők; nyársforgató készülékek; nyársak roston sütéshez; pecsenyesütő

készülékek; biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; biztonsági

lámpák; egészségügyi készülékek és berendezések; szauna berendezések; gázmosók, gáztisztítók; keresőlámpák,

zseblámpák; fürdőkádak (1); zuhanyok; mosogatók, mosdók; foglalatok elektromos lámpákhoz; elektromosan

fűtött zoknik; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; elektromos sous vide sütők; spa kádak, hidromasszázs

kádak; beltéri állólámpák (1); gőztárolók, gőzakkumulátorok; gőzkazánok, nem gépek részei; arcgőzölő

készülékek [szaunák]; gőzfejlesztő berendezések; sterilizátorok; lepárló készülékek (3); kályhák

[fűtőkészülékek]; beltéri állólámpák (2); lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2); úszómedence-klórozó

berendezések; barnító berendezések [szoláriumok]; hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei];

kenyérpirítók; dohánypörkölő gépek; vécékagylók; vécéülőkék; mobil vécék; toalettek [WC-k]; elektromos

tortillanyomók; törökfürdőkhöz hordozható kabinok; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; piszoárok

[szaniter berendezések]; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (1); reflektorok járművekhez; szellőző

[légkondicionáló] berendezések; légkondicionálók járművekhez (1); elszívóernyők; laboratóriumi
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elszívóberendezések; elektromos gofrisütők; parazsas ágymelegítők; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; mosdókagylók

[szaniter berendezések részei]; vízelosztó berendezések (1); vízelosztó berendezések (2); vízszűrő berendezések;

vízmelegítők, vízforralók; vízmelegítők [készülékek]; automata öntözőberendezések; öntözőgépek

mezőgazdasági célokra; vízkivételi készülékek, berendezések; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek és

gépek; vízlágyítók; vízsterilizáló berendezések; vízellátó berendezések; hidromasszázs, pezsgőfürdő

berendezések; kanócok olajjal működő ételmelegítőkhöz; elektromos borhűtő szekrények; izzók; izzókészletek;

izzók és izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák és lámpaszettek; lámpa tartozékok;

felfüggeszthető lámpák, falilámpák, állólámpák; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és

mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, beleértve a fényszórók, reflektorok, féklámpák, stop-lámpák,

irányjelző lámpák, hátsó lámpák, autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa szettek, gépjármű-műszerfal világító

berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai közlekedéshez

(beleértve a vasúti, légi-, vízi- közúti és egyéb földi közlekedést is); mindenféle világító berendezések; gázkisülő

autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogénizzók; halogén lámpaizzók; halogén autólámpaizzók;

világító testek; elektromos villanykörték; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve

nyitott, részben zárt és zárt lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák;

világítótestek, beleértve lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és

mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és kültéri nem-LED világítótestek felszereléséhez,

rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek,

valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és kültéri LED világítótestek felszereléséhez,

rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek; LED lámpák, LED fényforrások,

LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő alkatrészeik; fénycsövek és

fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák; halogén lámpák; fényszórók; nagyintenzitású

kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében

használt) fényforrások; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében

használt) lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és

működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és fényeffektusok

elérésére; fényforrások általános világításra és fényeffektusok elérésére szórakoztató-iparban és vendéglátás

körében; fényképészeti célra, illetve kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy

más élőlények elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú,

infravörös sugárzást kibocsátó lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági

termékek és termények növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és

egyéb iparművészeti alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és

 világítótestek; UV-lámpák.

 ( 111 )  229.820

 ( 151 )  2019.12.04.

 ( 210 )  M 18 00266

 ( 220 )  2018.01.26.

 ( 732 )  HOTEL ÓZON Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  229.894

 ( 151 )  2019.12.06.

 ( 210 )  M 18 00268

 ( 220 )  2018.01.26.

 ( 732 )  Hoffmann Hotel és Rendezvény Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  229.926

 ( 151 )  2019.12.10.

 ( 210 )  M 16 00038

 ( 220 )  2016.01.07.

 ( 732 )  Járműmérnökök Egyesülete, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss-Kovács Orsolya ügyvéd, Mosonmagyaróvár

  ( 546 )

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

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  229.929

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 18 00267

 ( 220 )  2018.01.26.

 ( 732 )  HOTEL ÓZON Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 )  Residence Ozon

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  229.960

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 01930

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 553 )

 

Az MP4 fájl elérése:

 http://epub.hpo.hu/e-kutatas/aa?_p=0A4270AEB10A3F5DA7DEEAB291925F92

 ( 511 ) 9    Szoftverek; adatok keresését és kinyerését lehetővé tevő számítógépes szoftverek; applikációs szoftver;

letölthető szoftveralkalmazások; munkaerő-menedzsment szoftverek; mobil alkalmazások; számítógépes

e-kereskedelmi szoftver; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez; számítógépes programok online

adatbázisokhoz való hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez; számítógépes szoftver reklámozáshoz; üzleti

 szoftverek.

 35    Emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó

igazgatási tanácsadás; üzleti működési segítségnyújtás vállalatok számára; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás;

reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; cégek

bemutatása az interneten és egyéb médiákban; egyéni reklámok elkészítése mások számára; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetések elhelyezése; interneten keresztül

biztosított hirdetési szolgáltatások; internetes reklámfelület bérbeadása álláshirdetésekhez; hirdetésszervezés;

munkaerő toborzással, fejvadászattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámok megjelenítése mások részére;

reklámszövegírás; reklámtervezés és -elhelyezés; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; reklámozáshoz,

népszerűsítéshez és marketinghez kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; álláshirdetés; állásbörzék szervezése

és lebonyolítása; állásközvetítő irodák; állásközvetítői konzultáció; fejvadász szolgáltatás; foglalkoztatási

konzultáció, tanácsadás; humán erőforrás részlegként való működés mások számára; humán erőforrásokkal

kapcsolatos konzultáció; munkaerő-felvételi tanácsadás; munkaerő alkalmassági vizsgálata; munka- és munkaerő

közvetítés; munka- és karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások; segítségnyújtás személyzeti

kérdésekben; rövid önéletrajzok készítése mások számára; munkavállalással kapcsolatos információk

szolgáltatása; munkaerő-toborzással kapcsolatos információnyújtás; munkaerő-toborzás; munkaerő-közvetítéssel

kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; munkaerő toborzási hirdetés; munkaerő toborzáshoz

kapcsolódó interjú szolgáltatások; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra; szakmai önéletrajz írása

mások számára; szakmai hozzáértés tesztelése; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos szaktanácsadás a

személyzeti menedzsment terén; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; toborzási információk

nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos statisztikák

 összeállítása; karriertervezési szolgáltatások.

 41    Konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos szemináriumok

 szervezése; blogírási szolgáltatások; elektronikus kiadványok megjelentetése.

 42    Információtechnológiai [IT] szolgáltatások; adatbányászat; multimédiás termékek tervezése és fejlesztése;

számítógépes adatbázisok tervezése; számítógépes rendszerek tervezése; weboldal készítési és karbantartási

szolgáltatás; weboldalak tervezése és készítése; alkalmazás-szolgáltatás; információtechnológiai [IT] konzultáció,

tanácsadás és információs szolgáltatások; keresőmotorok biztosítása kommunikációs hálózatokon való

adatszerzéshez; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; internetes weboldalak

 összegyűjtése.

 ( 111 )  229.961

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 16 00964

 ( 220 )  2016.03.22.
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 ( 732 )  Alplastic Kft., Budapet (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  19    Erősített kompozit műanyagból készült (nem fémből készült) építőanyagok, aknafedelek és

aknafedél-állványzat, külső-belső burkolatok, burkolólapok, díszlécek, dúcok, támfalak, tartóoszlopok,

előregyártott rámpák, előtetők, épületpanelek, lécek, lépcsők, lépcsőkorlátok, kerítések, műanyag sínek, oszlopok,

rácsok, biztonsági korlátok, karbantartó platformok, tartószerkezetek, konzolok, műanyag zártszelvények, nem

fémből készült építési csövek, elágazó csövek, csővégek, ereszcsatornák, esővíz-elvezető csatornák,

nyomócsövek, sarokcsatornák, szennyvízcsövek, vízelvezető csövek építőipari, bányaipari, olajipari, gázipari,

vízipari, vasútipari, közműszolgáltatói, közúti, légiközlekedési, hajózási, mezőgazdasági, gépipari,

élelmiszeripari, papíripari, sör, -üdítő és ásványvízipari, vegyipari, szállodaipari, autó-busz és motorgyártásban,

 sportlétesítményekben, telekommunikációban történő használatra vonatkozóan.

 20    Erősített kompozit műanyagból készült termékek, létrák, kábelcsatornák, kábelrögzítő eszközök, szekrények

építőipari, bányaipari, olajipari, gázipari, vízipari, vasútipari, közműszolgáltatói, közúti, légiközlekedési, hajózási,

mezőgazdasági, gépipari, papíripari, vegyipari, szállodaipari, autó-busz és motorgyártásban,

 sportlétesítményekben, telekommunikációban történő használatra vonatkozóan.

 ( 111 )  229.963

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 18 02699

 ( 220 )  2018.09.17.

 ( 732 )  Chen Ze Hua, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  230.081

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01753

 ( 220 )  2019.06.03.

 ( 732 )  Veszprémi Zsolt, Nagykőrös (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Alkalmazásszoftverek internetes közösségi hálózatépítő szolgáltatásokhoz; applikációk mobileszközökre;

applikációs szoftver; beszélgetések szimulációjára szolgáló számítógépes chatbot szoftverek; blogszoftverek;

digitális telefon platformok és szoftverek; fájlmegosztó szoftverek; számítógépes programok online

adatbázisokhoz való hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez; számítógépes szoftver-platformok szociális

hálózatépítéshez; számítógépes szoftverfejlesztési eszközök; számítógépes szoftverfejlesztő eszközök a közösségi

 hálózatépítéshez; szoftverek on-line üzenetküldéshez.

 38    Digitális átviteli szolgáltatások; elektronikus átviteli szolgáltatások; elektronikus üzenettovábbítás;

fotófeltöltési szolgáltatások; internetes csevegő [chat] szobák biztosítása; kommunikáció online blogokon
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keresztül; közösségi hálózatok csevegőszoba szolgáltatásai; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; online

csevegőszobák biztosítása közösségi hálózatépítés; online csevegőszobák biztosítása számítógép-használók

közötti üzenetküldésre; online hirdetőtáblák és csevegő szobák üzemeltetése; számítógépes felhasználók

egymásközti üzeneteinek továbbítására szolgáló online chatszobák és elektronikus hirdetőtáblák rendelkezésre

bocsátása; számítógéppel támogatott kép-, adat- és üzenettovábbítás; üzenetek, hozzászólások és multimédiás

 tartalmak felhasználók közti továbbítására szolgáló online chatszobák biztosítása; videófeltöltési szolgáltatások.

 42    Blogokhoz való szoftverek készítése és karbantartása; keresőmotorok biztosítása kommunikációs

hálózatokon való adatszerzéshez; multimédiás alkalmazások programozás; számítógépes hálózati

alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és szakértés; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és

karbantartásával kapcsolatos; tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szolgáltatások; tárhely

 szolgáltatás digitális tartalmak, nevezetesen online újságok és blogok számára.

 ( 111 )  230.082

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01918

 ( 220 )  2019.06.18.

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

 ( 740 )  Fluck Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Folyóiratok; fantasy könyvek; képzőművészeti könyvek; képregény könyvek; nyomtatott folyóiratok,

 magazinok.

 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 )  230.083

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01561

 ( 220 )  2019.05.14.

 ( 732 )  Magyar Turán Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kurultáj

 ( 511 )  8    Ezüstneműk [kések, villák és kanalak]; kardhüvelyek; kardok; kések; késnyelek; szablyák; tőrök.

  25    Egyenruhák; fűzős bakancsok, csizmák; jelmezek; szőrmebéléses kabátok; bőrruházat.

 28    Íjak íjászathoz; íjászfelszerelések; játékfegyverek; színházi álarcok, maszkok; vívófegyverek; vívómaszkok,

 vívóálarcok; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei].

 41    Gyakorlati képzés [szemléltetés]; idegenvezetős túrák levezetése; játékfelszerelések kölcsönzése; könyvtári

szolgáltatások; művészeti alkotások bérbeadása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások;

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; színpadi díszletek kölcsönzése; táboroztatás; versenyek

 szervezése; tolmács szolgáltatások; testnevelés; zenei produkciók; szórakoztatási szolgáltatások.

 43    Hordozható épületek, építmények bérbeadása; kempingezési lehetőség biztosítása; sátrak kölcsönzése;

 szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás].

 ( 111 )  230.084
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 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01562

 ( 220 )  2019.05.14.

 ( 732 )  Magyar Turán Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kurultáj-Magyar Törzsi Gyűlés

 ( 511 )  8    Ezüstneműk [kések, villák és kanalak]; kardhüvelyek; kardok; kések; késnyelek; szablyák; tőrök.

  25    Egyenruhák; fűzős bakancsok, csizmák; jelmezek; szőrmebéléses kabátok; bőrruházat.

 28    Íjak íjászathoz; íjászfelszerelések; játékfegyverek; színházi álarcok, maszkok; vívófegyverek; vívómaszkok,

 vívóálarcok; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei].

 41    Gyakorlati képzés [szemléltetés]; idegenvezetős túrák levezetése; játékfelszerelések kölcsönzése; könyvtári

szolgáltatások; művészeti alkotások bérbeadása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások;

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; színpadi díszletek kölcsönzése; táboroztatás; versenyek

 szervezése; tolmács szolgáltatások; testnevelés; zenei produkciók; szórakoztatási szolgáltatások.

 43    Hordozható épületek, építmények bérbeadása; kempingezési lehetőség biztosítása; sátrak kölcsönzése;

 szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás].

 ( 111 )  230.085

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01906

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  COOP Szeged Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Havas Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

 ( 111 )  230.086

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 02147

 ( 220 )  2019.07.09.

 ( 732 )  dr. Harmatha Levente István, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Frei János, Pécs

 ( 541 )  LILApanda patika

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

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

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M271



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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  230.087

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 02287

 ( 220 )  2019.07.23.

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

 ( 541 )  PONT JÓ A FÁJDALOMRA

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  230.088

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 02295

 ( 220 )  2019.07.24.

 ( 732 )  AVALON CENTER Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; kalapáruk; lábbelik.

 41    Oktatási és képzési szolgáltatások; sportversenyek rendezése; sport és kulturális tevékenységek;

 szórakoztatás; szabadidős szolgáltatások; kulturális szolgáltatások.

 ( 111 )  230.090

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01035

 ( 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 )  230.091

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01218

 ( 220 )  2019.04.11.

 ( 732 )  Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Turán

 ( 511 )  41    Bentlakásos iskolák; coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; dzsúdó [judo] oktatás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő

berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek
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kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok készítése; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú

kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; mozgókönyvtári szolgáltatások;

mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; 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; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line, nem

letölthető videók biztosítása; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; személyes

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

lebonyolítása; színpadi díszletek kölcsönzése; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás;

testnevelés; tolmács szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás

 vagy szórakoztatás]; videorögzítés; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai.

 ( 111 )  230.092

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01381

 ( 220 )  2019.04.29.

 ( 732 )  Grund Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros CD-lemezek; zenét tartalmazó CD-k; DVD-k; zenét tartalmazó DVD-k.

 41    Zenés szórakoztatás; szórakoztatás; online szórakoztatás; hangrögzítő és videós szórakoztatási

 szolgáltatások; koncertszolgáltatások; zenés koncertek; élőzenés koncertek; zenei koncertek bemutatása.

 ( 111 )  230.093

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01382

 ( 220 )  2019.04.29.

 ( 732 )  Grund Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros CD-lemezek; zenét tartalmazó CD-k; DVD-k; zenét tartalmazó DVD-k.

 41    Zenés szórakoztatás; szórakoztatás; online szórakoztatás; hangrögzítő és videós szórakoztatási

 szolgáltatások; koncertszolgáltatások; zenés koncertek; élőzenés koncertek; zenei koncertek bemutatása.

 ( 111 )  230.094

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01383

 ( 220 )  2019.04.29.

 ( 732 )  Grund Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros CD-lemezek; zenét tartalmazó CD-k; DVD-k; zenét tartalmazó DVD-k.

 41    Zenés szórakoztatás; szórakoztatás; online szórakoztatás; hangrögzítő és videós szórakoztatási
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 szolgáltatások; koncertszolgáltatások; zenés koncertek; élőzenés koncertek; zenei koncertek bemutatása.

 ( 111 )  230.095

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01384

 ( 220 )  2019.04.29.

 ( 732 )  Grund Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros CD-lemezek; zenét tartalmazó CD-k; DVD-k; zenét tartalmazó DVD-k.

 41    Zenés szórakoztatás; szórakoztatás; online szórakoztatás; hangrögzítő és videós szórakoztatási

 szolgáltatások; koncertszolgáltatások; zenés koncertek; élőzenés koncertek; zenei koncertek bemutatása.

 ( 111 )  230.096

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01385

 ( 220 )  2019.04.29.

 ( 732 )  Grund Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros CD-lemezek; zenét tartalmazó CD-k; DVD-k; zenét tartalmazó DVD-k.

 41    Zenés szórakoztatás; szórakoztatás; online szórakoztatás; hangrögzítő és videós szórakoztatási

 szolgáltatások; koncertszolgáltatások; zenés koncertek; élőzenés koncertek; zenei koncertek bemutatása.

 ( 111 )  230.097

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01386

 ( 220 )  2019.04.29.

 ( 732 )  Grund Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros CD-lemezek; zenét tartalmazó CD-k; DVD-k; zenét tartalmazó DVD-k.

 41    Zenés szórakoztatás; szórakoztatás; online szórakoztatás; hangrögzítő és videós szórakoztatási

 szolgáltatások; koncertszolgáltatások; zenés koncertek; élőzenés koncertek; zenei koncertek bemutatása.

 ( 111 )  230.098

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01549

 ( 220 )  2019.05.13.

 ( 732 )  Pilkington AGR Hungary Autóüveg Nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Illés Levente Ügyvédi Iroda, Budapest
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  ( 546 )

 ( 511 )   12    Szélvédők, ablaktörlők, szélvédőtörlők.

 20    Üvegek járműablakokhoz, tükrök (ezüstözött üveg), üveg nyers vagy félig megmunkált állapotban, az

 építési üveg kivételével.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; szélvédők, ablaktörlők,

 szélvédőtörlők kiskereskedelme.

 ( 111 )  230.099

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01719

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  Leányfalvi Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Mobil falú infrasugárzó kabin egészségügyi felhasználásra.

  28    Sporteszközökhöz felhasználható mobil falú infrasugárzó kabin.

 ( 111 )  230.100

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01720

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  CZERO Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok és egyéb szeszesitalok.

  35    Saját készítésű borok kereskedelme.

 ( 111 )  230.101

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01721

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Hechta Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gyógyszer a növénynek, orvosság a talajnak

 ( 511 ) 5    Növényvédő szerek; termésnövelő anyagok; növény regeneráló szerek; növényvédelmi segédanyagok;

 talajjavító szerek.

 35    Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok, növény regeneráló szerek, növényvédelmi segédanyagok és

 talajjavító szerek kereskedelme.

 ( 111 )  230.102

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01722

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Hechta Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Becőragasztó; növényvédelmi segédanyagok.
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 ( 111 )  230.103

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01723

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Hechta Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Növényvédő szerek; termésnövelő anyagok; növény regeneráló szerek; növényvédelmi segédanyagok;

 talajjavító szerek.

 35    Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok, növény regeneráló szerek, növényvédelmi segédanyagok és

 talajjavító szerek kereskedelme.

 ( 111 )  230.105

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01724

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Indamedia Sales Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

  38    Távközlés.

  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.

 ( 111 )  230.106

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01890

 ( 220 )  2019.06.17.

 ( 732 )  Berényi Ilona Pálma, Monoszló (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Káli Kult

 ( 511 )  41    Szórakoztatási célú rendezvényszervezés; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés;

kulturális szolgáltatások; kulturális tevékenységek; kulturális események lebonyolítása; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; elektronikus formátumú magazinok

 megjelentetése az interneten; elektronikus magazinok kiadása; magazinok kiadása.

 43    Vendéglátás; vendégházak; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ételek és italok

szolgáltatása vendégek számára; ideiglenes szállásbiztosítás; információk biztosítása ideiglenes

szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel

kapcsolatosan az interneten keresztül; szállásfoglalás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek;

turistatáborokkal, kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások [szállásadás]; üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szállásadás].

 ( 111 )  230.107

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01897

 ( 220 )  2019.06.17.

 ( 732 )  Géró Gábor, Kecskemét (HU)

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

 ( 511 )  36    Ingatlan közvetítés; ingatlantulajdonok bérletéhez kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások; ingatlan lízing és

bérleti megállapodások ügyintézése; ingatlanügyletek; ingatlantanácsadás; ingatlanügynökség; ingatlanközvetítés;

ingatlan értékbecslés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlan bérbeadási

ügyintézés; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanokhoz

kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban;

ingatlanbefektetéssel kapcsolatos menedzsment szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal

kapcsolatban; ingatlan lízing és bérleti megállapodások ügyintézése; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai

épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával

 kapcsolatosan.

 ( 111 )  230.108

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01959

 ( 220 )  2019.06.19.

 ( 732 )  Font Pincészet Kft, Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  ORCZY

 ( 511 )  33    Fehér habzóborok; vörös habzóborok; édes almabor; száraz cider; alacsony alkoholtartalmú bor; alkoholos

borok; asztali borok; bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; csendes borok; desszertborok; édes

borok; égetett szeszes ital alapú aperitifek; eperbor; eredet-megjelöléssel védett borok; fehérbor; forralt bor;

feketemálna bor [bokbunjaju]; forralt borok; főzőbor; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor; habzó szőlőbor;

habzóbor, pezsgő; hagyományos koreai rizsbor [makgeoli]; lőre, csiger; megerősített borok; pezsgős borok; rozé

borok; sangría; szederbor; szeszezett borok; szőlőbor; természetes habzóborok; vörösbor; alkoholos

gyümölcskivonatok; alkoholos gyümölcskoktél italok; alkoholos italok gyümölcsből; alkoholos kávé alapú italok;

alkoholos keserű aperitifek; alkoholos koktélok hűtött zselatin formájában; alkoholos puncsok; alkoholos tea

alapú italok; alkoholos üdítőitalok; alkoholtartalmú koktélkeverékek; bor alapú aperitifek; borból és

gyümölcsléből készült alkoholos italok; boros koktélkészítmények; borpuncs; elkészített alkoholos koktélok;

gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem

 söralapú; koktélok; likőr alapú aperitifek; alkoholos esszenciák; alkoholos kivonatok.

 ( 111 )  230.109

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01950

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  OPTICNET Hungary Egyesülés, Budapest (HU)

 ( 740 )  LIBER Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények és cikkek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyszerek és

természetes gyógykészítmények; diagnosztikai anyagok gyógyszerészeti használatra; gyógyászati kötszerek és

applikátorok; acetátok gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; orvosi alkohol;

vatta gyógyászati célokra; vattapálcák, vattapálcikák gyógyászati használatra; szemvizek; szemcseppek;
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szemborogatások; szemizom lazítók; szemészeti készítmények; gyógyszeres szemöblítők; szemnedvesítő

készítmények; szemkenőcs gyógyászati használatra; készítmények szemészeti felhasználásra; gyógyszerek

szemészeti használatra; gyógyszerek szemészeti alkalmazásra; szemtapaszok gyógyászati célokra; szemkötszerek

gyógyászati alkalmazásra; szemészetben használt gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerkészítmények

szemműtétekhez, intraokuláris műtétekhez; szemre való kötszerek gyógyászati célokra; szemápoló folyadékok,

oldatok gyógyászati használatra; szembetegségek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények;

szemrendellenességek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények

szembetegségek és -tünetek kezelésére; helyileg alkalmazott fertőzés elleni anyagok szemfertőzések kezelésére;

szemfertőzések kezelésére szolgáló helyileg alkalmazott fertőzés elleni anyagok; műkönnyek; oldatok

kontaktlencsékhez; fertőtlenítőszerek kontaktlencsékhez; kontaktlencse tisztító készítmények;

kontaktlencse-nedvesítő oldatok; oldatok kontaktlencsék öblítésére; oldatok kontaktlencsék sterilizálására;

oldatok kontaktlencsék semlegesítésére; oldatok kontaktlencsék fertőtlenítésére; tisztító készítmények

 kontaktlencsékhez.

9    Diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók;

szemüveg; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegszárak; szemüvegpántok; szemüveglencsék;

szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; szemüvegtartók, szemüvegtartó állványok; lencsék szemüvegekhez,

szemüveglencsék; szemüveg-lencsék; szem-refraktométerek; szemüveg alkatrészek; szemvédő eszközök;

szemüveg tasakok; szemüveg-, napszemüvegtokok; kerékpáros szemüvegek; szemüvegek lencséi; szemüvegek

[optika]; szemüvegek síeléshez; szemészeti üveglencsék; polarizációs szemüvegek; vakításmentes szemüvegek;

kamerás szemüvegek; sminkes szemüvegek; felírt szemüvegek; látásjavító szemüvegek; háromdimenziós

szemüvegek; biztonsági szemüvegek; vakításgátló szemüvegek; motoros szemüvegek; nagyító szemüvegek;

szemlencsék, okulárok; védő szemellenzők; védőmaszkok, szemellenzők; lencsék szemüvegekhez; pótlencsék

szemüvegekhez; borítók szemüvegekhez; szemüvegtokok gyermekszemüvegekhez; oldalvédők szemüvegekhez;

orrtámaszok szemüvegekhez; szemüveglencse-védők; nyers szemüveglencsék; biztonsági szemüvegek a szemek

védelméhez; nyeles szemüvegek, lornyonok [opera szemüvegek]; szemvédő viselet sportoláshoz; sürgősségi

szemmosó állomás; szemüveg- és napszemüvegtokok; szemüvegre csíptethető napszemüvegek; szemüvegek

lövéshez [optikai]; síeléshez használt szemüvegek; csíptetős szemüvegek, cvikkerek; virtuális valóság

szemüvegek; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek; zsinórok csíptetős szemüveghez; lencse nélküli

szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek; műanyagból készült szemüvegkeretek; visszaverődésgátló

bevonattal ellátott szemüvegek; 3d-s szemüvegek televíziókészülékekhez; szemüvegek, napszemüvegek és

kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; láncok cvikkerhez, csíptetős szemüveghez; keretek nyeles

szemüvegekhez, lornyonokhoz; keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; szemlencséket, okulárokat

tartalmazó műszerek; láncok szemüvegekhez és napszemüvegekhez; szemüvegkeretek fémből és szintetikus

anyagból; szemüvegkeretek fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; nyers lencsék látáskorrekcióhoz;

lencsevédők; lencsetokok, lencsetartók; műanyag lencsék; visszaverődésmentes lencsék; cserélhető lencsék;

napszemüveg lencsék; asztrofotográfiai lencsék; lencsék, objektívek; optikai lencsék; fényképészeti lencsék;

fényképezőgép lencsék; diavetítő lencsék; szelfi lencsék; nyers lencsék; nagyító lencsék; lencsék

videokamerákhoz; lencsevédők [fényképezőgépekhez]; lencse szűrők [fényképezőgépekhez]; optikai lencsés

nézőkék; korrekciós lencsék [optika]; objektívek [lencsék] optikák; optikai lencsék napszemüvegekhez; lencsék

arcvédő pajzsokhoz; optikai lencsék védői; lencsevédő sapkák fényképezőgépekhez; zoom [állítható

gyújtótávolságú lencsés] mikroszkópok; lézerek nem gyógyászati célokra; refraktométerek; refraktorok,

 fénysugártörő készülékek; precíziós mérőműszerek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámozási, marketing

és promóciós szolgáltatások; hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; online rendelési

szolgáltatások; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing;

gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M278



nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint

gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;

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

közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szabadtéri reklámozás, hirdetés;

szponzorok felkutatása; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; üzleti konzultációs és

tanácsadási szolgáltatások; franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tanácsadás; értékesítési

 promóciós szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

 44    Emberi egészségügyi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi

vizsgálatok; egészségügyi szűrés; orvosi szűrővizsgálatok; gyógyászati vizsgálati szolgáltatások betegségek

diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatban; gyógyászati szolgáltatások krónikus fájdalom kezelésének

területén; egészségügyi szűrési szolgáltatások a fejfájás területén; egészségügyi szűrési szolgáltatások a nyakfájás

területén; személyek kezelését és diagnózisát szolgáló orvosi elemzés; egészségfelmérési vizsgálatok; szemüveg

testreszabása; szemüveg beállítása; szemészeti szolgáltatások; szembankok szolgáltatásai; szemöldökfestési

szolgáltatások; szempillafestési szolgáltatások; szemészeti szűrési szolgáltatások; lézeres szemsebészeti

szolgáltatások; látásvizsgálati [optikusi] szolgáltatások; optikai szolgáltatások; optikai tesztek; optikusok

 szolgáltatásai; optikai lencsék illesztése; optikai képalkotás gyógyászati diagnosztikai használatra.

 ( 111 )  230.110

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01775

 ( 220 )  2019.06.05.

 ( 732 )  Hetednapi Adventista Egyház, Pécel (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  230.111

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01771

 ( 220 )  2019.06.05.

 ( 732 )  Marosi Béla, Budapest (HU)

 ( 541 )  Livingroom Hair Budapest

 ( 511 )   25    Fodrász beterítőkendők.

 41    Fodrászati technikákkal kapcsolatos oktatási szemináriumok; fodrásztermékek bemutatása képzési célokból.

 44    Fodrász szalonok; fodrász szolgáltatás; fodrászat; fodrászszalon szolgáltatások; fodrászszalonok

szolgáltatásai katonai szolgálatot teljesítőknek; fodrászszalonok szolgáltatásai gyermekeknek; fodrászszalonok

 szolgáltatásai férfiaknak; fodrászszalonok szolgáltatásai nőknek; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások.
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 ( 111 )  230.112

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01770

 ( 220 )  2019.06.04.

 ( 732 )  UNIX AUTÓ KFT., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Vegyi alkotórészek, vegyi anyagok és készítmények, természetes elemek; szűrőanyagok [vegyi, ásványi,

 növényi és egyéb feldolgozatlan anyagok]; fagyálló folyadékok; oldószerként használt vegyipari készítmények.

 3    Járműtisztító készítmények; tisztítószerek; tisztító és illatosító készítmények.

 4    Ipari olajok; kenőolajok; motorolajok.

7    Motorok, hajtóművek és gépalkatrészek, valamint vezérlések gépek és motorok üzemeltetéséhez; csapágyak;

 szűrők (gépek vagy motorok részei).

 8    Kéziszerszámok és kézi eszközök anyagmegmunkáláshoz, építéshez, javításhoz és karbantartáshoz.

9    Elektromos áram tárolására szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram vezetésére szolgáló

berendezések, készülékek és kábelek; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős szabályozókészülékek;

jelzőberendezések; védelmi és biztonsági berendezések; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos

és mechanikus); akkumulátorok; érzékelők; kapcsolók, elektromos; munkavédelmi öltözékek [balesetek vagy

 sérülések ellen].

  11    Gépjármű HVAC rendszerek [fűtő, szellőztető és légkondicionáló].

 12    Járművek részei és szerelvényei; ablaktörlők, szélvédőtörlők [járműalkatrészek]; fékalkatrészek

járművekhez; futóművek, alvázak járművekhez; lengéscsillapítók gépkocsikhoz; lopásgátló és biztonsági

 eszközök és felszerelések járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez.

  25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; munkaruházati cikkek; munkacipők.

 ( 111 )  230.113

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01777

 ( 220 )  2019.06.05.

 ( 732 )  Dr. Koppány Szilveszter 25%, Budapest (HU)

 Dr. Kovács Zoltán 25%, Pápa (HU)

 Gréts Gábor 25%, Budapest (HU)

 Varga Giulietta 25%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; kereskedelmi- vagy reklámcélú rendezvények szervezése; üzleti menedzsment boltok,

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

csemegeárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
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édességekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; csészékkel és poharakkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; jégkrémekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gyümölcsökkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi bolt

szolgáltatások a ruházat területén; kiskereskedelmi szolgáltatások alkoholos italokkal kapcsolatban;

lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; teákkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; sörökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők

értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; péktermékkel kapcsolatos kiskereskedelmi

 szolgáltatások.

 41    Szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; élő

előadások szervezése, bemutatása; zenés előadások bemutatása; szórakoztató klubszolgáltatások; konferenciák

szervezése, lebonyolítása és rendezése; videórögzítés; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; az éttermi

szakmához kapcsoló képzés; képzés élelmiszerek kezelése terén; szemináriumok és workshopok [képzés]

 szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az

engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek

számára; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; mobil éttermi szolgáltatások;

kávézói szolgáltatás; önkiszolgáló éttermek; sörbárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok;

 kantinok, büfék, étkezdék.

 ( 111 )  230.114

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01780

 ( 220 )  2019.06.05.

 ( 732 )  Medgyesi Zoltán József, Lébény (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Magazin borítók; magazinok, revük [időszaki lapok]; nyomtatott folyóiratok, magazinok.

 ( 111 )  230.115

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01094

 ( 220 )  2019.04.02.

 ( 732 )  ZenMed Kft., Dunavarsány (HU)

 ( 740 )  Vígh és Társa Ügyvédi Iroda, Szigetszentmiklós

 ( 541 )  Panderosa Panzió

 ( 511 )  43    Panziók; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; foglalás panziókban; szállásügynökségek [szállodák,

 panziók]; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek.

 ( 111 )  230.116

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01603

 ( 220 )  2019.05.20.

 ( 732 )  Felelős Gasztrohős Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 )  GASZTROHŐS

 ( 511 ) 9    Letölthető kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus

 kiadványok magazinok formájában.

 16    Közlemények, kiadványok; rendszeresen megjelenő kiadványok; rendszeresen megjelenő nyomtatott

kiadványok; oktató jellegű kiadványok; sajtótermékek; gasztronómiával kapcsolatos publikációk;
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 környezetvédelmi kiadványok.

 35    Élelmiszerek kis-és nagykereskedelme; ruházati cikkek és kiegészítők kis-és nagykereskedelme; nyomtatott

kiadványok kis-és nagykereskedelme; bögrék kis-és nagykereskedelme; hűtőmágnesek kis-és nagykereskedelme;

kulacsok kis-és nagykereskedelme; kiskereskedelmi szolgáltatások ételt tartalmazó dobozok előfizetői alapon

 történő eladásával kapcsolatban.

 41    Környezetvédelemhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatási rendezvények szervezése és

lebonyolítása; oktatási vásárok szervezése és lebonyolítása; tudományos célú vásárok szervezése és lebonyolítása;

online, nem letölthető videók biztosítása; szakmai képzések; környezetvédelmi képzések; környezetvédelmi

 előadások; online környezetvédelmi tájékoztatás.

 42    Környezetvédelmi konzultáció; környezetvédelmi konzultáció vendéglátóipar számára; környezetvédelmi

vizsgálatok; környezetvédelmi kockázatértékelés; környezetvédelmi felmérések; környezetvédelmi konzultációs

szolgáltatások; környezetvédelem-értékelési szolgáltatások; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás;

tanácsadási szolgáltatások a környezetvédelemmel kapcsolatban; kutatási szolgáltatások a környezetvédelem

 tárgyában; környezetvédelem területén végzett kutatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 43    Éttermi szolgáltatások; vendéglátás; környezettudatos vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások; vendéglátási

 szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 44    Táplálkozási tanácsadás; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; táplálkozási és étrendi tanácsadás;

táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; táplálkozási konzultáció; táplálkozási információk

 nyújtása.

 ( 111 )  230.117

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01782

 ( 220 )  2019.06.06.

 ( 732 )  Anda Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 2    Beltéri és kültéri falfestékek; fafestékek; fakonzerváló anyagok; korróziógátló készítmények; fakonzerváló

 készítmények; festékek; lakkok.

  17    Szigetelőtapaszok; tömítőanyagok; tömítőkittek; vízhatlan tömítések; kitömőanyagok.

 35    Festékek, lakkok, szigetelőanyagok, tömítőanyagok, tömítőkittek, vízhatlan tömítések, kitömőanyagok

kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; festékek, lakkok, szigetelőanyagok, tömítőanyagok, tömítőkittek, vízhatlan

tömítések, kitömőanyagok reklámozása és marketingtevékenységek, beleértve termékek bemutatását és ezzel

kapcsolatos kiállítások szervezése és lebonyolítása; festékek, lakkok, szigetelőanyagok, tömítőanyagok,

 tömítőkittek, vízhatlan tömítések, kitömőanyagok internetes kereskedelme.

 ( 111 )  230.118

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 00204

 ( 220 )  2019.01.24.

 ( 732 )  Well Pharma Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítő emberek számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  230.119

 ( 151 )  2020.01.02.
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 ( 210 )  M 19 01958

 ( 220 )  2019.06.19.

 ( 732 )  TRIBE Hotel Group PTY Ltd., Vic 3142 (AU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Szállodák szolgáltatásai; éttermi szolgáltatások (ételek és italok biztosítása); ideiglenes szállás; szálloda;

kávézók, teaszobák, bárok (kivéve klubok); utazási irodai szolgáltatások, nevezetesen szállodai szobák foglalása

utazók, ideiglenes szálláshelyek és éttermek számára; szállodák, ideiglenes szálláshelyek és éttermekkel

kapcsolatos információk biztosítása; helyiségek, csarnokok és terek foglalása, kölcsönzése és bérlése

konferenciák és találkozók számára; szobák, csarnokok és terek foglalása, kölcsönzése és bérlése szemináriumok,

bankettek, koktélok és fogadások számára; tanácsadás és konzultáció (nem üzleti) a szállodák és éttermek

 területén.

 ( 111 )  230.120

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 02093

 ( 220 )  2019.07.03.

 ( 732 )  Ying Li Peng, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  KREIX

 ( 511 )   25    Ruházat.

 ( 111 )  230.121

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01772

 ( 220 )  2019.06.05.

 ( 732 )  LEET Gaming Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  230.122

 ( 151 )  2020.01.02.

 ( 210 )  M 19 01786

 ( 220 )  2019.06.06.

 ( 732 )  Tresz Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  230.125
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 ( 151 )  2020.01.03.

 ( 210 )  M 19 00116

 ( 220 )  2019.01.16.

 ( 732 )  Szanka Csaba Antal, Szeged (HU)

 ( 740 )  Spránitz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  230.126

 ( 151 )  2020.01.03.

 ( 210 )  M 19 00246

 ( 220 )  2019.01.28.

 ( 732 )  Casablanca Kávézó 2014 Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Kolozsvári Renátó, Szeged

  

( 546 )

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

 ( 111 )  230.127

 ( 151 )  2020.01.27.

 ( 210 )  M 19 00257

 ( 220 )  2019.01.29.

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

 ( 740 )  GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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;

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;
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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;

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 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 (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); 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    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 [chatszobák];

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

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
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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 (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 )  230.128

 ( 151 )  2020.01.03.

 ( 210 )  M 19 00836

 ( 220 )  2019.03.14.

 ( 732 )  Smidéliusz Dávid, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat; fehérneműk; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bokszer

alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik; cipőfelsőrészek (1); cipőfelsőrészek (2); cipőorrok;

cipősarkak (1); cipősarkak (2); cipősarokvédők; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez;

dzsekik; felsőruházat; futballcipők; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok

[ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; hímzett ruhadarabok;

hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák;

izzadságfelszívó zoknik; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kalap vázak; karcsúsító anyagokat

tartalmazó ruházat; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk (1);

kétujjas kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik

(2); lábszármelegítők; legging nadrágok, cicanadrágok; magas szárú lábbelik; levehető gallérok; mellények;

melltartók; műbőr ruházat; overallok, munkaruhák; öltönyök; övek [ruházat]; papucsok; parkák; pizsamák; pólók;

poncsók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek;

ruhazsebek; sálak; sálak [nyaksálak]; sapka ellenzők; sapkák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek,

napellenzők [fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1); sportcipők

(2); strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; talpak

lábbelikhez (1); talpak lábbelikhez (2); tornacipők; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű],

 kombiné; trikók; úszósapkák; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zoknik.

 35    Elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; divatkiegészítőkkel

 kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

  42    Divatkiegészítők tervezése; ruha- és divattervezés; divattervezés.

 ( 111 )  230.129
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 ( 151 )  2020.01.27.

 ( 210 )  M 19 00842

 ( 220 )  2019.03.14.

 ( 732 )  Manitox Kft., Tiszaújváros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; buborékfólia (műanyag) csomagoláshoz;

 nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra rakáshoz; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

 17    Csomagoló anyagok gumiból vagy műanyagból; műanyag bontások mezőgazdasági célra; műanyag, félig

 feldolgozott; műanyag fóliák nem csomagolási célra; tömő (párnázó) anyagok gumiból vagy műanyagból.

  22    Zsákok ömlesztett anyagok szállítására és tárolására.

 ( 111 )  230.130

 ( 151 )  2020.01.03.

 ( 210 )  M 19 01418

 ( 220 )  2019.05.01.

 ( 732 )  Beluzsár Tamás 70%, Dunakeszi (HU)

 Érsek-Csanádi Ferenc 30%, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  FERBELT a főtt kutyaeledel

 ( 511 )   31    Táplálékok és italok állatoknak; főtt, fagyasztott kutyaétel.

  40    Főzött kutyaeledel fagyasztással történő tartósítása.

 ( 111 )  230.132

 ( 151 )  2020.01.03.

 ( 210 )  M 19 01931

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  NeoPay Marketing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Mobiltelefonos kommunikáció; digitális fájlok továbbítása; üzenetek és képek továbbítása számítógépek

segítségével; üzenetek küldése; üzenetek küldése [elektronikus úton]; üzenetek küldése weboldalon keresztül;

 online szolgáltatások, nevezetesen üzenetek küldése.

 ( 111 )  230.133

 ( 151 )  2020.01.27.

 ( 210 )  M 19 02191

 ( 220 )  2019.07.12.

 ( 732 )  Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Judit, Budapest

 ( 541 )  Lendület program

 ( 511 )   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.
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 ( 111 )  230.152

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01319

 ( 220 )  2019.04.23.

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

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

 ( 541 )  PwC

 ( 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; számvételi 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;

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
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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 kapcsolats 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 )  230.162

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02039

 ( 220 )  2019.06.27.

 ( 732 )  Zieger Vilmos, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mohácsy Lénárd, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Ablakgörgők; ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakredőnyök, zsaluk fémből; ablakszárny rögzítők;

ablakszárny-rögzítők fémből (1); ablakszárny-rögzítők fémből (2); ablakszerelvények fémből; ablakvasalások;

ablakzárok, nem elektromos; ajtóbetétek fémből; ajtókilincsek fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos;

ajtóreteszek fémből; ajtórugók, nem elektromos; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak fémből; fém

ablakok; fém ablakzárak, reteszek; fémajtók; fém ajtókeretek; szárnyas fém ablakok; fémből készült ajtórögzítők;

 harmonikaajtók fémből; lengőajtók fémből; páncélozott fémajtók; vezetősínek fémből tolóajtókhoz.

 19    Ablaküveg, a járműablak kivételével; ablaküveg építési célokra (1); ablaküveg építési célokra (2);

ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből (1); ajtók, nem fémből (2); ajtópanelek, nem fémből; forgóajtók, nem

 fémből; harmónikaajtók nem fémből; lengőajtók, nem fémből; páncélozott ajtók nem fémből.
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 ( 111 )  230.166

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02072

 ( 220 )  2019.07.01.

 ( 732 )  Wearable Health Hordható Technológiák Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  WOLF THEISS Faludi Erős Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos készülékek és berendezések; elektronikus hőmérséklet regisztrálók, nem orvosi használatra;

elektronikus pulzusszám regisztráló berendezések [nem orvosi használatra]; diagnosztikai berendezések, nem

gyógyászati célokra; elektromos felvevőkészülékek; eredményrögzítők [elektronikus]; adatgyűjtő készülékek,

eszközök; adatgyűjtő és adatrögzítő berendezések; napi kilométerszámlálók; szívtevékenység regisztrálására

szolgáló műszerek [tudományos célokra]; elektronikus időmérő, időzítő berendezések; elektronikus

távolságmérők; lépésmérők, lépésszámlálók; érzékelők sebesség méréséhez; sebességmérők, sebességjelzők;

diagnosztikai készülékek, műszerek [tudományos használatra]; elektronikus sport edzőszimulátorok; elektronikus

 edzőszimulátorok [számítógépes hardver és szoftver alapú oktató berendezések]; érzékelő, észlelő berendezések.

 10    Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; diagnosztikai mérőberendezések orvosi használatra;

diagnosztikai eszközök gyógyászati célra; diagnosztikai képalkotó készülékek orvosi használatra; digitális

elektronikus vérnyomásmérők; elektrokardiográf felügyelő készülékek; elektrokardiográfiás készülékek;

elektrokardiográf készülékek; elektrokardiográf műszerek; elektrokardiográf felvevők; elektrokardiográf

monitorok; elektrokardiográfok; elektromos, vérnyomást felügyelő eszközök [orvosi használatra]; diagnosztikai,

vizsgálati és felügyeleti berendezések; elektronikus analizátorok gyógyászati célokra; elektronikus szívritmus

figyelők [orvosi használatra]; elektronikus szívritmus monitorok [orvosi célra]; elektronikus szívritmus-rögzítő

berendezések [orvosi célra]; elektronikus vérnyomásmérés-rögzítők [gyógyászati célra]; elektronikus

vérnyomásmérők [orvosi használatra]; elemzőkészülékek gyógyászati használatra; elemzőkészülékek gyógyászati

célra; automatikus elemzőkészülékek gyógyászati diagnosztikai használatra; életjelek ellenőrzésére szolgáló

készülékek; érzékelő berendezések betegek életjeleinek megfigyelésére [orvosi használatra]; érzékelő készülékek

orvosi diagnosztikai használatra; kardiográf eszközök; orvosi mérőeszközök; pulzusmérők; pulzusmérő eszközök;

pulzusmérők orvosi célokra; pulzusszámlálók [orvosi készülékek]; pulzusszám monitorok; szívritmusmérő;

szívritmus számlálók; szívritmus figyelők; szívritmus-felügyelők; szívműködést figyelő készülékek; szívaritmiát

szabályozó készülékek; szívverés-mérő berendezések; vérnyomásmérők; vérnyomásmérő készülékek; vérnyomás

vizsgáló készülékek; vérnyomás monitorok; orvosi pulzusnyomás transzduktorok; gyógyászati eszközök

szívműködés regisztrálásához; testedzés közben viselt szívműködés-figyelők; szív-ér-keringési betegségek

 diagnosztizálására szolgáló berendezések.

 ( 111 )  230.171

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01818

 ( 220 )  2019.06.11.

 ( 732 )  GÓZ TAMÁS, Budapest (HU)

 ( 541 )  SZINKRONIKUM

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

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

 ( 111 )  230.172
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 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01831

 ( 220 )  2019.06.12.

 ( 732 )  Vakvarjú Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Néma Kacsa Étterem

 ( 511 )  43    Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások;

bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; borbárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borkóstolási

szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát

éttermek, csemegeáruk [éttermek]; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; elhelyezés

biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre

árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői

fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és

italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok

biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása

fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek

számára; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és

bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok készítése és

biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok

szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások

számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési szolgáltatások;

ételszobrászat; éttermek értékelései; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermekkel és

bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi

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

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

fagylaltozói szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; főzési tanácsadás; grilléttermek; gyorséttermek,

snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása

sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak;

kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok;

koktélbárok szolgáltatásai; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs

szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf

szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek;

pizzériák; pub szolgáltatások; salátabárok; ramen étterem szolgáltatásai; snack-szolgáltatások;

sommelier-szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások; sushi éttermi szolgáltatások; sütési technikákkal

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés

megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; személyre szabott

étrendtervezési szolgáltatások weboldalon keresztül; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok

biztosításához; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás bárszolgáltatásokkal

kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás nyújtása éttermekkel kapcsolatban; tapas bárok;

teaházak; teaházi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások; tortadíszítések; ügynökségi szolgáltatások

éttermi foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban; vállalati vendéglátás

(étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai;

washoku éttermi szolgáltatások; zártkörű drinkbár szolgáltatások; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz;

elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel biztosítása rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; étel és

ital catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital

catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények

számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik

számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; ételosztás hajléktalanoknak vagy hátrányos

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M291



helyzetűeknek; étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési szolgáltatások spanyol ételek biztosításával kapcsolatban;

étkeztetési szolgáltatások iskolák számára; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési

szolgáltatások szanatóriumok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési

szolgáltatások japán ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások oktatási intézmények számára;

étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával

kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások kórházak számára; étkeztetési szolgáltatások nyugdíjasotthonok számára;

éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára; japán ételek készítése

azonnali fogyasztásra; japán éttermekben nyújtott szolgáltatások; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel

biztosítása a rászorulóknak; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel és ital biztosítása; kávéellátási

szolgáltatások irodák számára [italok biztosítása]; kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások;

receptekkel kapcsolatos tanácsadás; sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások vásárokra, kóstolókra és

nyilvános eseményekre; sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások esküvőkre és magáneseményekre;

spanyol ételek készítése azonnali fogyasztásra; spanyol éttermi szolgáltatások; születésnapi partiszerviz

szervezése; szállodai catering szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén; udon és

soba éttermek szolgáltatásai; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése

 születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipar.

 ( 111 )  230.174

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01812

 ( 220 )  2019.06.11.

 ( 732 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)

 ( 541 )  OSTEOSENIOR

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölő szerek; bőrkeményedés és aranyér elleni

készítmények; antioxidáns kiegészítők és tabletták; gyógyászati célokra kialakított diabetikus élelmiszerek;

táplálékkiegészítők és diétás készítmények; pezsgő vitamintabletták; vitaminos gumicukorkák; folyékony

vitaminkiegészítők; vitamin italok és cseppek; élelmi rostok; étvágycsökkentők; fitoterápiás készítmények

gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták, kapszulák; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek;

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; rágógumi egészségügyi használatra; szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok;

táplálékkiegészítők; gyógynövény-, ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő

személyeknek; növényi kivonatokat, koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges

 táplálkozási célú élelmiszerek; speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

 ( 111 )  230.175

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01810

 ( 220 )  2019.06.10.

 ( 732 )  Hikádi Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakoktatás, szakmai képzés; gyakorlati képzés [szemléltetés].

 44    Szépségápolás emberek részére; szépségápolás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; fodrász
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szalonok; fodrászat; fodrász szolgáltatás; higiéniai szolgáltatások emberek számára; fodrászszalon szolgáltatások.

 ( 111 )  230.176

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01811

 ( 220 )  2019.06.10.

 ( 732 )  Tóth Szilvia, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kézműves szappanok; szappan; szappan termékek; fürdőolajok; gyógynövények fürdéshez; illatosított

fürdősók; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; dezodorok; testápoló dezodorok; test spray-k; ajakkenőcsök,

ajakbalzsamok; arc- és testkrémek; aromaterápiás krémek; aromaterápiás oldatok; arctonikok [kozmetikumok];

arctisztító tejek; arcszérum kozmetikai használatra; bőr tisztítására és frissítésére szolgáló dezodorok; bőrápoló

illóolajok; bőrápoló kivonatok; bőrápoló kozmetikai szerek; bőrápoló kozmetikumok; éjszakai krémek

[kozmetikumok]; fürdősók; hámlasztószerek; hidratáló krémek, tejek és zselék; hidratáló készítmények

[kozmetikai szerek]; hidratálók [kozmetikumok]; illatos olajok bőrápolásra; illóolajok kozmetikai használatra;

illóolajok légfrissítőkhöz; kézkrémek; körömerősítők [kozmetikumok]; kozmetikai arcápoló készítmények;

kozmetikai hidratálók; lábápolási készítmények (nem gyógyhatású); napozás utáni hidratálók; napolajak

[kozmetikumok]; napozókészítmények [kozmetikumok]; nappali krémek; narancsbőr elleni krémek; olajok

kozmetikai célokra; öregedés elleni bőrápoló készítmények; sminkeltávolító krémek; testápolók; testvaj; hajápoló

készítmények, nem gyógyászati célokra; hajbalzsam; sampon; szakállápoló készítmények; borotválkozás utáni

készítmények; borotválkozás előtti készítmények; folyadékok borotválkozáshoz, borotvakrémek; borotvaszappan.

 41    Elektronikus kiadványok megjelentetése; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy

globális számítógépes hálózaton; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; tudományos munkák

 közzététele.

 44    Bőrápolással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel

kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos

információnyújtás; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; gyógynövényes orvoslás; masszázzsal

 kapcsolatos információk; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  230.177

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01813

 ( 220 )  2019.06.11.

 ( 732 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)

 ( 541 )  OSTEOZID

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati
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használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölő szerek; bőrkeményedés és aranyér elleni

készítmények; antioxidáns kiegészítők és tabletták; gyógyászati célokra kialakított diabetikus élelmiszerek;

táplálékkiegészítők és diétás készítmények; pezsgő vitamintabletták; vitaminos gumicukorkák; folyékony

vitaminkiegészítők; vitamin italok és cseppek; élelmi rostok; étvágycsökkentők; fitoterápiás készítmények

gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták, kapszulák; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek;

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; rágógumi egészségügyi használatra; szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok;

táplálékkiegészítők; gyógynövény-, ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő

személyeknek; növényi kivonatokat, koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges

 táplálkozási célú élelmiszerek; speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

 ( 111 )  230.178

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01491

 ( 220 )  2019.05.07.

 ( 732 )  QX WORLD Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; letölthető szoftverek; számítógépes operációs rendszerszoftver; számítógépes grafikai szoftverek;

számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek

működtetésére szolgáló szoftverek; számítógép interfészek; szoftverek biofeedback eszközökhöz; számítógépes

 operációs szoftver biofeedback eszközökhöz.

 10    Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; orvosi képalkotó berendezések;

elektromágneses orvosi készülékek; diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra;

elemzőkészülékek gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra; mágneses

kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek

 orvosi használatra; biofeedback készülékek és biorezonancia eszközök gyógyászati használatra.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatosan;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú

készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes

szoftverekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó

számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel

 kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel kapcsolatosan.

 42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftvertervezés; orvosi technológiákkal használatos

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback

eszközök operációs rendszerszoftvereinek fejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek

tervezése és fejlesztése; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; operációs rendszerszoftver mint szolgáltatás [SaaS];

grafikai szoftverek mint szolgáltatás [SaaS]; szoftver mint szolgáltatás [SaaS] gyógyászati és kozmetikai

 használatú készülékekkel kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás biofeedback eszközökhöz.
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 ( 111 )  230.189

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01476

 ( 220 )  2019.05.06.

 ( 732 )  DARASSA TEJ Kft, Balmazújváros (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Joghurt; joghurt desszertek; ízesített joghurtok; gyümölcsjoghurtok; gyümölcsízű joghurtok; kefir; tejföl;

sajtok; füstölt sajt; friss sajt; hőstabil sajtok; kenhető sajtok; tej; vaníliás ízesített tej; kakaós tejitalok; tejes

 pudingok; túró; túrókészítmények.

 ( 111 )  230.201

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01639

 ( 220 )  2019.05.23.

 ( 732 )  Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)

 ( 541 )  Polett

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

 ( 111 )  230.202

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01477

 ( 220 )  2019.05.06.

 ( 732 )  HRBM Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Kalapáruk; lábbelik; ruházati cikkek.

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

üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ruházati cikkek; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: ruházati cikkek; a

következő árukkal kapcsolatos katalógusalapú kiskereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő árukkal

kapcsolatos katalógusalapú kiskereskedelmi szolgáltatások: lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos

katalógusalapú kiskereskedelmi szolgáltatások: ruházati cikkek; a következő árukkal kapcsolatos internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: ruházati

cikkek; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: ruházati cikkek; a következő árukkal kapcsolatos televíziós

kiskereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő árukkal kapcsolatos televíziós kiskereskedelmi

szolgáltatások: lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos televíziós kiskereskedelmi szolgáltatások: ruházati

 cikkek.
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 ( 111 )  230.203

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01492

 ( 220 )  2019.05.07.

 ( 732 )  Csiki Ingrid, Vecsés (HU)

 ( 740 )  Dr. Fori Hajnal, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek

 terjesztése; szövegszerkesztés; titkársági szolgáltatások.

 ( 111 )  230.216

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 00444

 ( 220 )  2019.02.13.

 ( 732 )  LIVING II. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Metropolitan Garden

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; konzultáció konstrukciókról;

 nyílászárók beszerzése.

 ( 111 )  230.217

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 00865

 ( 220 )  2019.03.19.

 ( 732 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 541 )  Cannaderm mentholka

 ( 511 ) 3    Kozmetikai készítmények, kozmetikai krémek, regeneráló készítmények, regeneráló olajok, regeneráló

krémek, regeneráló oldatok, arctisztító tej, tisztítóolajok, folyékony tisztítószerek, készítmények műfogsorok

 tisztítására, illóesszenciák, illóolajok, toalett vizek, fogkrémek.

5    Gyógyászati célú segédanyagok, gyógyteák gyógyászati célokra, gyógyászati célú drogok, gyógyszertári

készítmények, gyógyító hatású készítmények a fürdőkhöz, foggyógyszerek, embergyógyászati gyógyszerek,

gyógyító gyökerek, gyógynövények, folyékony gyógyszerek, tapaszok, kenőcsök gyógyszerészeti célokra, olajok

orvosi használatra, protézis ragasztók és gyanták, sterilizáló készítmények, foglenyomat anyagok, diétás

készítmények gyógyászati célokra, élelmiszerek csecsemőknek, gyermeknek és betegeknek, mindenféle

élelmiszerkészítmény és kiegészítő mint erősítő tápanyag, vitaminkészítmények, fogyókúrák vagy fogyasztó

készítmények, fogyókúrás kiegészítők, mind gyógyító hatással, biokémiai katalizátorokat tartalmazó gyógyító
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hatású készítmények, különösen fizikailag aktív személyek számára, gyógyulófélben lévő és betegek számára is,

 az összes felsorolt gyógyászati célokra, diabetikus készítmények gyógyászati célokra.

 ( 111 )  230.227

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01364

 ( 220 )  2019.04.25.

 ( 732 )  PSY-MED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Egészséggel kapcsolatos szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; pszichológus szolgáltatások; terápiás

 szolgáltatások.

 ( 111 )  230.234

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01876

 ( 220 )  2019.06.14.

 ( 732 )  Dr. Gerő Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sándor Péter, Budapest

 ( 541 )  ÜDE

 ( 511 )  41    Akadémiák (oktatás); coaching (tréning); élő előadások bemutatása; fotóriportok készítése; könyvkiadás;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; tolmács- és fordítói szolgáltatások; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; oktatás és tanítás; elektronikus publikációk

 biztosítása; szövegek kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; szakoktatás, szakmai képzés.

  45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; jogi kutatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások].

 ( 111 )  230.237

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02051

 ( 220 )  2019.06.27.

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök; alkoholmentes italokkal ízesített vagy kevert sörök.

 ( 111 )  230.243

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01296

 ( 220 )  2019.04.17.

 ( 732 )  Berczi Annamária, Gárdony (HU)

 ( 541 )  MackóBox
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 ( 511 )  18    Ajándéktáskák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; erszények,

pénztárcák; hátitáskák; hátizsák, hátitáska; hétköznapi, utcai táskák; kis hátizsákok; kozmetikai táskák;

multifunkciós erszények, pénztárcák; neszesszerek; pénztárcák, erszények; piperetáskák; vászontáskák; vászon

bevásárlótáskák; vállon átvethető táskák; pelenkatartó táskák; kis erszények, pénztárcák; húzózsinóros erszények;

övtáskák és csípőtáskák; sporttáskák, tornazsákok; sporttáskák (sportszatyrok); piperecikkek szállítására szolgáló

 tisztasági táskák.

 24    Babatakarók; takaró újszülött babáknak; baba hálózsákok; hálózsákok babáknak; gyerek törölközők;

gyerektakarók; törölközők [textil] csecsemőknek; csuklyás törölközők; törölközők [textil] kisgyermekek részére;

törölközők, fürdőlepedők; ágyneműk és takarók; kiságy takarók; pokrócok; takarók kiságyba; ágytakarók, plédek;

úti takarók; fedőtakarók; strandtörölközők; strandtörölközők textilből; kéztörlők, törölközők kéztörléshez;

 pólyatakarók.

 25    Baba alsóneműk; baba body-k; baba nadrágok [ruházat]; baba overallok; babakelengye;

csecsemőkelengyék, babakelengyék; gyereknadrágok; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; egyrészes

kisgyermek- és csecsemőruhák; felsők csecsemőknek; csecsemőnadrágok; csecsemő felsőruházat;

csecsemőruházat; alul összepatentozható body-k, kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; alsók

csecsemőknek; kardigánok; bandana kendők; kendők [ruházat]; sapkák; nyaksálak [sálak]; sálak; sálak

[nyaksálak]; sálak [ruházati cikkek]; gyerekcipők, babacipők; kezeslábas pizsamák gyerekeknek; strandkalapok;

strandköpenyek; strandruházat; strandöltözet; napvédő kalapok; fejfedők [kalapáruk]; pólyák; kesztyűk; zoknik

csecsemőknek és kisgyermekeknek; harisnyanadrágok; lábfej nélküli harisnyanadrágok; harisnyák; zoknik és

 harisnyák; rövidnadrágok, sortok.

 ( 111 )  230.246

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01294

 ( 220 )  2019.04.17.

 ( 732 )  Hajek László, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Edina, Budapest

 ( 541 )  Hello Ugar!

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  230.247

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01293

 ( 220 )  2019.04.17.

 ( 732 )  Pention Kft., Győrújbarát (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Zsuzsanna, Székesfehérvár

  ( 546 )

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

 ( 111 )  230.248

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 00055

 ( 220 )  2019.01.10.

 ( 732 )  Gopack Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Túrafelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.265

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02037

 ( 220 )  2019.06.27.

 ( 732 )  Czene Csilla, Kecskemét (HU)

 Czene Mónika, Kecskemét (HU)

 ( 541 )  phiphi

 ( 511 )   25    Férfi, női és gyermek ruházat.

 ( 111 )  230.266

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02038

 ( 220 )  2019.06.27.

 ( 732 )  Czene Mónika, Kecskemét (HU)

 Czene Csilla, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Férfi, női és gyermek ruházat.

 ( 111 )  230.267

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02041

 ( 220 )  2019.06.27.

 ( 732 )  Informatika a Társadalomért Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gór Csaba Gyula, Budapest

 ( 541 )  Infotér Konferencia

 ( 511 )   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.

 ( 111 )  230.268

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02042

 ( 220 )  2019.06.27.

 ( 732 )  Informatika a Társadalomért Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gór Csaba Gyula, Budapest

 ( 541 )  Infobál
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 ( 511 )   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.

 ( 111 )  230.269

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02066

 ( 220 )  2019.06.28.

 ( 732 )  Horányi Borbála Mária, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Beszédfejlesztés; mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára; szülők képzése szülői támogató

csoportok szervezése terén; szülők képzése gyermekneveléshez; terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási

 szolgáltatások; alapozó terápia; ayres terápia; Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia (DSZIT).

 44    Gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; beszédterápia; beszéd- és hallásterápia; beszédterápiás

szolgáltatások; hang- és beszédterápiás szolgáltatások; zeneterápiás szolgáltatások; fizikai, pszichológiai és

kognitív célú zeneterápia; művészeti terápia; terápiás szolgáltatások; integrált pszichológiával kapcsolatos

 tanácsadás.

 ( 111 )  230.270

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02228

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  Kálberry Kft., Mindszentkálla (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagylaltok; fagylaltok és jégkrémek; szörbetek [fagylaltok];

 kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; fagylaltporok; gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok.

 ( 111 )  230.271

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02229

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  ICE'N'GO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Siófok (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ICE 'N' GO SZUPER PRÉMIUM FAGYLALT

 ( 511 )   21    Bögrék, korsók; műanyag csészék; papírpoharak; poharak papírból vagy műanyagból; műanyag bögrék.

 30    Fagylaltok és jégkrémek; jeges tejek [fagylaltok]; szörbetek [fagylaltok]; ízesített jégkrémek;

krémfagylaltok; trüffel ízű fagylaltok; tejes fagylalt, jégkrém; gyümölcsös jégkrémek,fagylaltok; csokoládét

tartalmazó fagylaltok; szörbetek [vizes fagylaltok]; fagylaltporok; gyümölcs jégkrémek; sörbetek, jégkásák;
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gyümölcsjégkrém; jégkrémrudak; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek];

csokoládéval ízesített jégkrémek; sörbetkeverékek [fagylaltok]; jégkrémet tartalmazó fagyasztott édességek; jég,

fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; fagylaltok és jég; joghurtalapú fagylaltok [főleg fagylalt];

 gyümölcsjégkrém-szeletek.

 ( 111 )  230.272

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02231

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  ICE'N'GO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Siófok (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Elvarázsolt Fagyi

 ( 511 )  16    Fagylaltospoharak papírból vagy kartonból; csomagolópapír; csomagolókarton; csomagolóanyagok

élelmiszerekhez; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolóanyagok

palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok kartonból; csomagolóanyagok; csomagolóanyag

keményítőből; csomagolóanyag kartonból; csomagolóanyag ajándékokhoz; csomagolások, borítások palackokhoz

 papírból vagy kartonból; csomagolások díszítésére szolgáló masnik; cellulózacetát fólia csomagoláshoz.

  21    Bögrék, korsók; műanyag csészék; papírpoharak; poharak papírból vagy műanyagból; műanyag bögrék.

 30    Fagylaltok és jégkrémek; jeges tejek [fagylaltok]; szörbetek [fagylaltok]; ízesített jégkrémek;

krémfagylaltok; trüffel ízű fagylaltok; tejes fagylalt, jégkrém; gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok; csokoládét

tartalmazó fagylaltok; szörbetek [vizes fagylaltok]; fagylaltporok; gyümölcs jégkrémek; sörbetek, jégkásák;

gyümölcsjégkrém; jégkrémrudak; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek];

csokoládéval ízesített jégkrémek; sörbetkeverékek [fagylaltok]; jégkrémet tartalmazó fagyasztott édességek;

gyümölcsjégkrém-szeletek; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; fagylaltok és jég; joghurtalapú

 fagylaltok [főleg fagylalt].

 ( 111 )  230.273

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 00138

 ( 220 )  2019.01.18.

 ( 732 )  Laki Gyula Csaba, Fehérvárcsurgó (HU)

 ( 740 )  Dr. Czenczi Anikó, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Személygépkocsi, tehergépkocsi, segédmotoros kerékpár, motorkerékpár, autóbusz, vontató, lassú jármű,

mezőgazdasági vontató, munka erőgép, hajó, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével);

tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági

 szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
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 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 )  230.275

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 00929

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  CJ CORPORATION, SEOUL (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Táplálék adalékanyagok állati takarmányokhoz (nem gyógyászati célokra); takarmány-adalékanyagok (nem

gyógyászati célokra); fehérje állati fogyasztásra; ízesítők állati takarmányokhoz; táplálékok állatoknak; termékek

állatok hizlalására; korpa [gabona]; baromfitáp; sertéstáp; haleledel; italok állatok részére; élő állatok;

jutalomfalatok házikedvenceknek; ehető rágócsontok kutyák számára; tenyészállat állomány; gabona [magvak];

szemes gabona, feldolgozatlan; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra;

komló; friss zöldségek; friss gyümölcsök; természetes növények és virágok; algák emberi fogyasztásra; aminosav

fermentációs melléktermék állati takarmányozáshoz; táplálékok és takarmányok állatoknak; erősítő takarmány

 állatoknak; kutyaeledel; macskaeledel; alom állatoknak; cukornád.

 ( 111 )  230.276

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 00972

 ( 220 )  2019.03.22.

 ( 732 )  Royal Borház Európa Kft., Szarvas (HU)

 ( 740 )  Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 )  REGÖS

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholos borok; asztali borok; csendes borok; édes borok; eredet-megjelöléssel

védett borok; forralt borok; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok;

 rozé borok; szeszezett borok.

 ( 111 )  230.277

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 00974

 ( 220 )  2019.03.22.

 ( 732 )  Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők; tejpor csecsemőknek.

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

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

 tejföl, kefir, tejszín, tejpor, tejalapú desszertek; étkezési olajok és zsírok.
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 30    Kávé; tea; kakaó; kávépótló szerek; rizs; tészta és metélt; tápióka; lisztek és gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és jégkrémek; cukor; méz; melaszszirup;

 élesztő; sütőporok; só; ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet; szószok (mártások).

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

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

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

 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.

 ( 111 )  230.278

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 00976

 ( 220 )  2019.03.22.

 ( 732 )  Resysten Hungary Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 541 )  Resysten

 ( 511 ) 1    Adalékanyagok cement keveréséhez; beton védelmére szolgáló felületaktív anyagok; betontartósító szerek,

kivéve a festékeket és az olajokat; burkolólap tartósító szerek [kivéve a festékeket és olajokat]; felületaktív

anyagok beton bevonására [nem festékek]; felületaktív anyagok beton tartósításához; felületaktív anyagok

padlófelületek bevonásához; felületaktív anyagok padlófelületek tartósításához; felületaktív anyagok

padlófelületek védelmére; impregnálószerek betonhoz; impregnáló anyagok épületek külső felületeihez [kivéve

festékek és olajok]; megőrző/konzerváló szerek téglafalakhoz és falazathoz (nem festékek és olajok);

tartósítószerek betonhoz, kivéve a festékeket és az olajokat; tartósítószerek épületekhez [kivéve festékek és

olajok]; tartósítószerek falazatokhoz, kivéve a festékeket és az olajokat; védőbevonatok épületekhez [nem

festékek vagy olajok]; védőbevonatok erkélyekhez [nem festékek vagy olajok formájában]; védőbevonatok

járdákhoz, sétányokhoz [nem festékek vagy olajok]; védőbevonatok parkolóházakhoz [nem festékek vagy olajok

formájában]; védőbevonatok spray formájában, betonhoz [nem festékek vagy olajok]; vízlepergető anyagok;

vízlepergető vegyületek; bőrcipők vízállóvá tételére használt folyékony kezelőanyag; bőrvízhatlanító szerek;

bőrvízhatlanító vegyszerek; folttaszítók; foltmegelőző vegyszerek textilekhez, szövetekhez; textilimpregnáló

vegyszerek; textil vízhatlanító vegyszerek; vegyi anyagok textíliák, szőrmék, bőrök, szövetek és nem szőtt

kelmék bevonására; víztaszító tulajdonsággal rendelkező textilkikészítő vegyszerek; vízhatlanító vegyi keverékek

 szövet termékekhez; katalizátorok oxidációs folyamatokhoz; katalizátorok kémiai és biokémiai folyamatokhoz.

2    Élelmiszer-színezőanyagként használt adalékok; beton felületkezeléséhez használt bevonatok; betont víztől

megvédő bevonatok [festékek vagy olajok]; bevonatok bútorokhoz; bevonatok falakhoz; bevonatok

képzőművészetben való használatra; felületkezelő készítmények fához; időjárás ellen védő vegyületek;

szennyeződést, foltosodást megelőző bevonatok [nem vegyszerek]; tartósítószerek; színezetlen védőbevonatok

 járművekhez; vízállóvá tevő bevonatok [kivéve a vegyszereket].

5    Antibakteriális készítmények; antibakteriális készítményekkel átitatott kendők; antibakteriális spray-k;

baktériumirtók; baktériumölő szerek, baktérium eltávolítók; fertőtlenítő szerek kórházi használatra; fertőtlenítők;

fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek higiéniás használatra; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fertőtlenítőszerek

orvosi műszerekhez és készülékekhez; fertőtlenítőszerek orvosi műszerekhez; légtisztítók; sterilizáló anyagok;

sterilizáló készítmények; légtisztító készítmények; levegő szagtalanító készítmények; szagelnyelő anyagok;

szagsemlegesítő készítmények ruházathoz és textilekhez; szagtalanító készítmények háztartási, kereskedelmi

 vagy ipari használatra; szőnyegszagtalanító szerek; szövetszagtalanítók.

 37    Épületek belső felületeinek tisztítása; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épületek ipari takarítása;

épületek tisztítása [külső felületé]; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épülettakarítás, épülettisztítás; gyárak,

üzemek takarítása; higiénikus tisztítás [épületek]; irodaépületek és kereskedelmi helyiségek takarítása; irodák

szerződéses takarítása; irodatakarítási szolgáltatások; iskolák takarítása; kereskedelmi helyiségek tisztítása,
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takarítása; kórházak takarítása; külső falfelületek tisztítása; lakóépületek, lakóhelyiségek takarítása; lakóházak

takarítása; mennyezetfelületek tisztítása; mennyezettisztítási szolgáltatások; padlófelületek tisztítása; szállodák

takarítása; épületek fertőtlenítése bakteriális fertőzések ellen; fertőtlenítés; helyiségek fertőtlenítése bakteriális

 fertőzések ellen; helyiségek fertőtlenítése.

 ( 111 )  230.279

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 00975

 ( 220 )  2019.03.22.

 ( 732 )  Jancsek Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maklári Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  230.280

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 00977

 ( 220 )  2019.03.22.

 ( 732 )  Resysten Hungary Kft., Biatorbágy (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 1    Beton védelmére szolgáló felületaktív anyagok; betontartósító szerek, kivéve a festékeket és az olajokat;

felületaktív anyagok beton bevonására [nem festékek]; felületaktív anyagok beton tartósításához; felületaktív

anyagok padlófelületek bevonásához; felületaktív anyagok padlófelületek tartósításához; felületaktív anyagok

padlófelületek védelmére; impregnáló anyagok épületek külső felületeihez [kivéve festékek és olajok];

impregnálószerek betonhoz; kőfalazatokat konzerváló vegyi keverékek; megőrző/konzerváló szerek téglafalakhoz

és falazathoz (nem festékek és olajok); megőrző/konzerváló szerek téglafalakhoz, kivéve a festékeket és az

olajokat; tartósítószerek betonhoz, kivéve a festékeket és az olajokat; tartósítószerek épületekhez [kivéve festékek

és olajok]; tartósítószerek falazatokhoz, kivéve a festékeket és az olajokat; védőbevonatok épületekhez [nem

festékek vagy olajok]; védőbevonatok erkélyekhez [nem festékek vagy olajok formájában]; védőbevonatok

járdákhoz, sétányokhoz [nem festékek vagy olajok]; védőbevonatok parkolóházakhoz [nem festékek vagy olajok

formájában]; bőrimpregnáló vegyszerek; bőrvízhatlanító szerek; bőrvízhatlanító vegyszerek; folttaszítók;

foltmegelőző vegyszerek textilekhez, szövetekhez; textilimpregnáló vegyszerek; vegyi anyagok textíliák,

szőrmék, bőrök, szövetek és nem szőtt kelmék impregnálására; vegyi anyagok textíliák, szőrmék, bőrök, szövetek

és nem szőtt kelmék bevonására; vízhatlanító vegyi keverékek szövet termékekhez; víztaszító tulajdonsággal

 rendelkező textilkikészítő vegyszerek.
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2    Baktériumölő festékek; bevonó készítmények rozsdásodás megakadályozására; felületbevonó készítmények

korrózió elleni védelemre; korrózióálló bevonatok; korróziógátló anyagok; korróziógátló készítmények

 járművekhez; korróziógátló készítmények; korróziógátló készítmények, szerek; vízbázisú tartósítószerek.

 3    Tisztítószerek gépjárművekhez.

5    Antibakteriális készítmények; antibakteriális készítményekkel átitatott kendők; baktériumirtók; baktériumölő

szerek, baktérium eltávolítók; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; csíraölő készítmények [kivéve szappanok];

fertőtlenítő szerek kórházi használatra; fertőtlenítők; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek higiéniás használatra;

fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fertőtlenítőszerek orvosi műszerekhez és készülékekhez; légtisztítók;

 sterilizáló anyagok; sterilizáló készítmények.

 37    Boltok takarítása; épületbelsők takarítási szolgáltatásai; épületek belső felületeinek tisztítása; épületek

[belső] tisztítása, takarítása; épületek ipari takarítása; épületek tisztítása [külső felületé]; épülethomlokzat tisztítás,

takarítás; épülettakarítás, épülettisztítás; gyárak szerződéses takarítása; gyárak, üzemek takarítása; higiénikus

tisztítás [épületek]; ipari üzemek tisztítása; irodaépületek és kereskedelmi helyiségek takarítása; irodák

szerződéses takarítása; iskolák takarítása; kereskedelmi helyiségek tisztítása, takarítása; kórházak takarítása;

középületek takarítása; külső falfelületek tisztítása; lakóépületek, lakóhelyiségek takarítása; lakóházak takarítása;

 padlófelületek tisztítása; szabadidőközpontok szerződéses takarítása; szállodák takarítása.

 ( 111 )  230.281

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 00982

 ( 220 )  2019.03.22.

 ( 732 )  Jancsek Kinga-Gabriela, Wien (AT)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek; termékenységet növelő készítmények; gyógyszerészeti készítmények erekció előidézéséhez;

gyógyszeres készítmények és anyagok; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti krémek;

 gyógyszerkészítmények merevedési zavarok kezelésére.

 ( 111 )  230.282

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 00983

 ( 220 )  2019.03.23.

 ( 732 )  BIJA-TÉK HAUS Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Rád (HU)

 ( 740 )  Maurer-Morvai Ügyvédi Iroda, Nagymaros

  

( 546 )

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

 ( 111 )  230.284

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01520

 ( 220 )  2019.05.08.

 ( 732 )  Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
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 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

 ( 541 )  Pápa és Vidéke

 ( 511 )   16    Nyomtatott folyóiratok, magazinok; folyóiratok.

  41    Online kiadványok megjelentetése.

 ( 111 )  230.285

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01655

 ( 220 )  2019.05.24.

 ( 732 )  Panna Cocktail Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kocsis István, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   30    Jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; sörbetek, jégkásák; sörbetek [vízalapú fagylaltok].

 32    Sörbetek [italok]; sörbetek italok formájában; alacsony alkoholtartalmú sörök; ale [angol sör];

alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok; árpabor [sör]; ásványi anyagokkal dúsított sörök; bock sör;

búzasör; citromos sör [shandy]; fekete sör [pörkölt maláta sör]; ipa (indiai pale ale sörök); ízesített sörök; kávé

ízű ale sör; kávé ízű sör; kézműves sörök; kvasz [alkoholmentes ital]; láger sörök [alsóerjesztésű sörök];

malátacefre; malátasör; pale ale világos sör; porter [sör]; saison sör; söralapú italok; söralapú koktélok; sörcefre;

 sörök; sörutánzat; stout [erős barna sör].

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  230.286

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01490

 ( 220 )  2019.05.07.

 ( 732 )  QX WORLD Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; letölthető szoftverek; számítógépes operációs rendszerszoftver; számítógépes grafikai szoftverek;

számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek

működtetésére szolgáló szoftverek; számítógép interfészek; szoftverek biofeedback eszközökhöz; számítógépes

 operációs szoftver biofeedback eszközökhöz.

 10    Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; orvosi képalkotó berendezések;

elektromágneses orvosi készülékek; diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra;

elemzőkészülékek gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra; mágneses

kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek

 orvosi használatra; biofeedback készülékek és biorezonancia eszközök gyógyászati használatra.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatosan;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú

készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes
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szoftverekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó

számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel

 kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel kapcsolatosan.

 42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftvertervezés; orvosi technológiákkal használatos

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback

eszközök operációs rendszerszoftvereinek fejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek

tervezése és fejlesztése; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; operációs rendszerszoftver mint szolgáltatás [SaaS];

grafikai szoftverek mint szolgáltatás [SaaS]; szoftver mint szolgáltatás [SaaS] gyógyászati és kozmetikai

 használatú készülékekkel kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás biofeedback eszközökhöz.

 ( 111 )  230.287

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01487

 ( 220 )  2019.05.07.

 ( 732 )  QX WORLD Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Anti-s

 ( 511 ) 9    Szoftverek; letölthető szoftverek; számítógépes operációs rendszerszoftver; számítógépes grafikai szoftverek;

számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek

működtetésére szolgáló szoftverek; számítógép interfészek; szoftverek biofeedback eszközökhöz; számítógépes

 operációs szoftver biofeedback eszközökhöz.

 10    Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; orvosi képalkotó berendezések;

elektromágneses orvosi készülékek; diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra;

elemzőkészülékek gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra; mágneses

kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek

 orvosi használatra; biofeedback készülékek és biorezonancia eszközök gyógyászati használatra.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatosan;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú

készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes

szoftverekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó

számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel

 kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel kapcsolatosan.

 42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftvertervezés; orvosi technológiákkal használatos

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback

eszközök operációs rendszerszoftvereinek fejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek

tervezése és fejlesztése; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; operációs rendszerszoftver mint szolgáltatás [SaaS];

grafikai szoftverek mint szolgáltatás [SaaS]; szoftver mint szolgáltatás [SaaS] gyógyászati és kozmetikai

 használatú készülékekkel kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás biofeedback eszközökhöz.

 ( 111 )  230.288

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01475

 ( 220 )  2019.05.06.

 ( 732 )  DARASSA TEJ Kft., Balmazújváros (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  Darassa

 ( 511 )  29    Joghurt; joghurt desszertek; ízesített joghurtok; gyümölcsjoghurtok; gyümölcsízű joghurtok; kefir; tejföl;
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sajtok; füstölt sajt; friss sajt; hőstabil sajtok; kenhető sajtok; tej; vaníliás ízesített tej; kakaós tejitalok; tejes

 pudingok; túró; túrókészítmények.

 ( 111 )  230.289

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01489

 ( 220 )  2019.05.07.

 ( 732 )  QX WORLD Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; letölthető szoftverek; számítógépes operációs rendszerszoftver; számítógépes grafikai szoftverek;

számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek

működtetésére szolgáló szoftverek; számítógép interfészek; szoftverek biofeedback eszközökhöz; számítógépes

 operációs szoftver biofeedback eszközökhöz.

 10    Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; orvosi képalkotó berendezések;

elektromágneses orvosi készülékek; diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra;

elemzőkészülékek gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra; mágneses

kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek

 orvosi használatra; biofeedback készülékek és biorezonancia eszközök gyógyászati használatra.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatosan;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú

készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes

szoftverekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó

számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel

 kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel kapcsolatosan.

 42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftvertervezés; orvosi technológiákkal használatos

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback

eszközök operációs rendszerszoftvereinek fejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek

tervezése és fejlesztése; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; operációs rendszerszoftver mint szolgáltatás [SaaS];

grafikai szoftverek mint szolgáltatás [SaaS]; szoftver mint szolgáltatás [SaaS] gyógyászati és kozmetikai

 használatú készülékekkel kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás biofeedback eszközökhöz.

 ( 111 )  230.290

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01480

 ( 220 )  2019.05.07.

 ( 732 )  Faragó Tibor, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások;

áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós

szolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; blogger-elérési szolgáltatások; cégek

bemutatása az interneten és egyéb médiákban; célzott marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing
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szolgáltatások; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó

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

hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetéssel,

reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetésszervezés; honlapforgalom optimalizálása; hírességek

promóciós menedzselése; interneten használható reklámok összeállítása; interneten keresztül nyújtott reklámozási

szolgáltatások; internetes marketing; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; internetes

weboldalakként használható reklámok összeállítása; internetes reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi

marketing [nem értékesítés]; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények promóciójának megszervezése;

internetes weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; kereskedelmi reklámszövegek készítése;

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi

vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal

való szervezése; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; keresőmotoros marketing

szolgáltatások; keresőoptimalizálás; kiadói szolgáltatások (reklám megjelentetés); közönségszolgálati [PR]

szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; különleges rendezvények promóciója; kültéri reklámok

elkészítése és elhelyezése; kutató projektek reklámozása; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és

népszerűsítés]; márkaértékelési szolgáltatások; márkatesztelés; márkapozicionálási szolgáltatások; marketing

felmérések tervezése; marketing célú becslések; marketing kampányok; marketing stratégiák és koncepciók

kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; fogyasztói kutatások; fogyasztói reakciók elemzése; fogyasztópiaci

 információs szolgáltatások.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes

világhálókhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; nagysebességű adatátvitel; távkonferencia szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; videokonferencia szolgáltatások; video

 on-demand közvetítések.

 ( 111 )  230.291

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01488

 ( 220 )  2019.05.07.

 ( 732 )  QX WORLD Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; letölthető szoftverek; számítógépes operációs rendszerszoftver; számítógépes grafikai szoftverek;

számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek

működtetésére szolgáló szoftverek; számítógép interfészek; szoftverek biofeedback eszközökhöz; számítógépes

 operációs szoftver biofeedback eszközökhöz.

 10    Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; orvosi képalkotó berendezések;

elektromágneses orvosi készülékek; diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra;

elemzőkészülékek gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra; mágneses

kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek

 orvosi használatra; biofeedback készülékek és biorezonancia eszközök gyógyászati használatra.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatosan;
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nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú

készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes

szoftverekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó

számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel

 kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel kapcsolatosan.

 42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftvertervezés; orvosi technológiákkal használatos

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback

eszközök operációs rendszerszoftvereinek fejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek

tervezése és fejlesztése; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; operációs rendszerszoftver mint szolgáltatás [SaaS];

grafikai szoftverek mint szolgáltatás [SaaS]; szoftver mint szolgáltatás [SaaS] gyógyászati és kozmetikai

 használatú készülékekkel kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás biofeedback eszközökhöz.

 ( 111 )  230.292

 ( 151 )  2020.01.21.

 ( 210 )  M 19 01643

 ( 220 )  2019.05.23.

 ( 732 )  "Banja Komerc Bekament" DOO, Banja Arandjelovac (RS)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  1    Építési ragasztók; féldiszpergáló-szerek és diszpergáló polimer bevonatok; szilikonok.

2    Festékek, lakkok és lakkok ipari és kézi használatra durva és befejező kivitelezéshez, festési munkákhoz;

 korrózió-gátló készítmények.

  17    Csomagoló, bevonó és szigetelőanyagok, habosított polisztirol, hálók és poliuretánhab.

 19    Homlokzati habarcs; habarcs; nemfémes építőanyagok, dugók, habosított polisztirol, hálók és poliuretánhab.

 37    Alvállalkozók vagy alvállalkozók által nyújtott szolgáltatások állandó épületek, épületek, utak, hidak

 építésével kapcsolatban.

 ( 111 )  230.293

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02006

 ( 220 )  2019.06.25.

 ( 732 )  Fashion Room Kft., Üröm (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); gasztronómiai szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  230.294

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01823

 ( 220 )  2019.06.12.

 ( 732 )  Kéri András Dániel, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; táncos rendezvények szervezése, szabadidős rendezvények

szervezése; zenei rendezvények szervezése; vállalati rendezvények, szórakoztatás; szabadidős rendezvények

megszervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; szórakoztatási

célú rendezvényszervezés; születésnapi party-rendezvény szervezése; szórakoztató célú rendezvények szervezése;

zenés szórakoztató rendezvények szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; élő szórakoztató

rendezvények lebonyolítása; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; jegyfoglalási szolgáltatások

kulturális rendezvényekre; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; jegyvásárlási

szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; különleges

rendezvények tervezéséhez kapcsolódó szaktanácsadás; szórakoztató szolgáltatások korcsolyázási rendezvények

formájában; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése és

lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és

lebonyolítása; jegyfoglalási szolgáltatások, szórakoztató és szabadidős rendezvények; ceremóniamesteri

szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez; kulturális, szórakoztatási és sportcélú

rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató rendezvények szervezése formájában;

lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; művészek fellépésének lefoglalása

rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más

szórakoztató rendezvényekre; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekre;

szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalási és előjegyzési szolgáltatások; sportolók rendezvényeken

történő fellépésének megszervezése (szponzori, promotor szolgáltatás); szórakoztatásról és szórakoztató

rendezvényekről online hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás; audio-, video- és multimédiás

termékek gyártása, fényképezés; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; sport- és fitneszszolgáltatások;

sportklubok rendezvényeinek irányítása; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási rendezvények lebonyolítása;

képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és

 létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások.

 43    Ideiglenes szállásbiztosítás; vendéglátási szolgáltatások (szállásadás); étel- és italellátás; vendéglátási

szolgáltatások (étel-italszolgáltatás); vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátás, vendéglátással

kapcsolatos szolgáltatások, vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; mobil catering szolgáltatások,

szállodai catering szolgáltatások, catering szolgáltatások étel biztosításhoz, étel és ital catering intézményeknek;

étel és ital catering koktélpartikra és bankettekre; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek, vásári és

 kiállítási létesítmények számára; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén.

 ( 111 )  230.295

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01940

 ( 220 )  2019.06.18.

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

 ( 541 )  MTI

 ( 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;
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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

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 )  230.296

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01941

 ( 220 )  2019.06.18.

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

 ( 541 )  Tőkéczki László-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

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

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  230.297

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01663

 ( 220 )  2019.05.27.

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

 dr. Bártfai Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Elhivatott fogorvosok, őszinte mosoly.

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

 ( 111 )  230.298

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 18 02065

 ( 220 )  2018.07.06.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A show királya

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  230.299

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01470

 ( 220 )  2019.05.07.

 ( 732 )  Peresztegi Gergely, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kuturális tevékenységek; vendéglátással kapcsolatos rendezvények

 szervezése, lebonyolítása; versenyek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  230.300

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02005

 ( 220 )  2019.06.25.

 ( 732 )  Bánfi Zsoltné, Gyömrő (HU)
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 ( 740 )  Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg,

 porcelán- és fajanszáruk.

  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  230.301

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01833

 ( 220 )  2019.06.12.

 ( 732 )  Kaszás Péter, Solymár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások; üzleti tanácsadás; vállalati attitűdök elemzése;

 vállalati viselkedés, magatartás elemzése.

 41    Blogírási szolgáltatások; coaching [tréning]; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési

tanácsadás] területén; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

mentorálás; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási szolgáltatások kommunikációs készségekkel

kapcsolatban; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; önismereti tanfolyamok

[oktatás]; személyiségfejlesztési szolgáltatások; személyiségfejlesztő tréning; üzleti mentorálási szolgáltatások;

workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; workshopok [képzés] szervezésével,

 lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások.

 ( 111 )  230.302

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01816

 ( 220 )  2019.06.11.

 ( 732 )  GIGI Cosmetic Laboratories Ltd., Petah-Tikva (IL)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  ACNON

 ( 511 ) 3    Kozmetikumok, pipere készítmények, bőrápoló kozmetikai készítmények, beleértve a nem gyógyhatású

 pattanás elleni készítményeket.

 ( 111 )  230.303

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01990

 ( 220 )  2019.06.24.

 ( 732 )  Nagy Lilla Ibolya, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   41    Sporttal kapcsolatos szolgáltatások, jóga és jógaoktatás.

 ( 111 )  230.304

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01939

 ( 220 )  2019.06.18.

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

 ( 541 )  Wacha Imre-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

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 )  230.305

 ( 151 )  2020.01.08.

 ( 210 )  M 19 01943

 ( 220 )  2019.06.18.

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

 ( 541 )  Csoóri Sándor-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);
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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

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 )  230.306

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01989

 ( 220 )  2019.06.21.

 ( 732 )  Dating Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Szabadtéri reklámozás, hirdetés; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetési- és

 reklámszolgáltatások; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek írása.

 38    Kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat szobák); internetes fórumok

biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; mobiltelefonos

 kommunikáció; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

  42    Szoftver-karbantartás; elektronikus adattárolás; hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete.

  45    Társkereső szolgáltatások.

 ( 111 )  230.307

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 02088

 ( 220 )  2019.07.02.

 ( 732 )  ITALFARMACO, S.A., Alcobendas (ES)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd és dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  POSTAFEN

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; orvosi készítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra; diétás ételek

 gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra; humán étrendkiegészítők.
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 ( 111 )  230.308

 ( 151 )  2020.01.07.

 ( 210 )  M 19 01827

 ( 220 )  2019.06.11.

 ( 732 )  Donau Dental Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pozsgai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Donau Dental

 ( 511 )  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; klinikák, orvos

rendelők szolgáltatásai; kozmetikai fogászat; szedációs fogászat; fogászattal kapcsolatos tájékoztatás; fogászattal

kapcsolatos tanácsadás; fogászati tanácsadás; fogászati szolgáltatások; fogászati klinikák szolgáltatásai; fogászati

 eszközökhöz kapcsolódó tanácsadás.

 ( 111 )  230.326

 ( 151 )  2020.01.13.

 ( 210 )  M 19 01204

 ( 220 )  2019.04.10.

 ( 732 )  Péti Zoltán, Tamási (HU)

 Kálmán Zoltán, Tamási (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Kerékpár javítás, kerékpár versenyeken műszaki szolgáltatás.

 ( 111 )  230.329

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 00745

 ( 220 )  2019.03.08.

 ( 732 )  Bartucz Kálmán Péter, Kiskunhalas (HU)

 ( 541 )  CHIPMUNK

 ( 511 )  12    Babakocsik; fogaskerekek kerékpárokhoz; gumibelsők kerékpárokhoz; kerékpárabroncs-karimák; kerékpár

abroncsok, gumik; kerékpárcsengők; kerékpár hajtókarok; kerékpár kerékagyak; kerékpárkerekek, biciklikerekek;

kerékpár kitámasztók, szenderek; 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 )  230.330

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 00987

 ( 220 )  2019.03.25.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Norbi Update LOWCARB

 ( 511 )  29    Ajvár; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; aloé vera

emberi fogyasztásra; articsóka, tartósított; bab, tartósított; baromfi, nem élő; bogyós gyümölcsök konzervált;

borsó tartósított; bundás virsli; burgonya alapú gombócok; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra;

csemegekukorica, elkészített; csemegekukorica, feldolgozott; csemegeuborka; csokoládés mogyoróvaj;

csontleves, húsleves; darált mandula; datolya; dióféle-alapú kenhető krémek; dióféle-alapú krémek; disznóhús;

disznózsír; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből); ehető rovarok; erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési

célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extraszűz olívaolaj;
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faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek; falafel;

feldolgozott gyümölcsökből válogatás; fésűkagylók, nem élő; fokhagyma (konzervek); földimogyoró, elkészítve;

földimogyorótej-alapú italok; garnélarákok, apró, nem élő; garnéla rákok, nem élő; gomba tartósított; guacamole

(avokádószósz); gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcs csipsz; gyümölcshéj;

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

hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszerek; halfilé; halikra, elkészítve; halkonzerv;

hal mousse-ok; hal, tartósított; heringek; homár, nem élő; hot dog virslik; hummusz (csicseriborsókrém);

húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított; ízesített mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék,

rákfélék (nem élő); kagylók (nem élő); kalbi (grillezett húsétel); kandírozott (cukrozott) mogyorók/diók; kaviár;

kefir (tejes ital); készítmények húsleveshez; kimchi (erjesztett zöldségételek); klipfish (sózott és szárított tőkehal);

kocsonyák; kókuszdiótej-alapú italok; kókuszdiótej konyhai használatra; kókuszolaj és -zsír; kókusztej; kókusztej

alapú italok; kókusztej étkezési használatra; kókuszvaj; kolbász; krokett; kumisz; languszták, nem élő; lazac, nem

élő; lacitin étkezési célokra; lekvárok (citrusfélékből); lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek;

leveskészítmények; liofilizált hús; liofilizált zöldségek; madárfészkek, ehető; magas fehérjetartalmú tej; magvak,

elkészítve; máj; májpástétom; mandulatej; mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra; margarin;

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

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

olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; osztriga, nem élő; pacal; padlizsánkrém; pálmamag olaj, táplálkozási

használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pektin táplálkozásra;

pirított tengeri alga; préselt gyümölcspép; rákfélék keménytestű nem élő; rákok, folyami, nem élő; repceolaj

étkezési; rizstej; rizstej, étkezési használatra; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; selyemhernyógubó, emberi

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

szárított, aszalt kókuszdió; szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szójabab olaj ételekhez; szójabab,

tartósított, táplálkozási használatra; szójaolaj étkezési célra; szójapogácsák; szójatej; tahini (szezámmagkrém); tej;

tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor; tejsavó; tejszínhab; tejszín

(tejtermékek); tejtermékek; természetes vagy műbelek hurka- és kolbásztöltéshez; tofu; tofus pogácsák;

tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes); tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal (nem élő); tőzegáfonya szósz

(befőtt); túrós fánkok; vadhús; vaj; vajkrém; virágporkészítmények (élelmiszer); virslik; yakitori (japán pálcás

grillcsirke); yuba; zabtej; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok (habok); zöldségkonzervek;

zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselatin; zselék; zsírok,

 étkezési; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 30    Agávé szirup (természetes édesítőszer); almaszósz (ízesítők/fűszerek); ánizsmag; árpa őrlemény; babliszt;

bors; briós; bulgur; burgonyaliszt; burrítók; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips

(gabonakészítmény); chow-chow (zöldséges ízesítő); chutney (fűszeres ízesítő); cikória (pótkávé); cukormáz

süteményekhez; curry (fűszer); csillagánizs; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú

diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok

(habok); darab emberi fogyasztásra; darált fokhagyma (fűszer); desszert mousse-ok (cukrászáru); diófélékből

készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés krémek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; durva

árpaliszt; ecet; édesgyökér (cukrászáru); édesgyökér (édesség); édességek karácsonyfák díszítéséhez; ehető papír;

élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; ételízesítő (fűszer);

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

fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj; feldolgozott

hajdina; feldolgozott magok fűszerezési célra; feldolgozott magvak fűszerezéshez; feldolgozott quinoa; fondant,

tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez;

fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; gimbap; glutén adalékok kulináris célokra; glutén (sikér)

étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér (fűszer); gyömbérkenyér,

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

habcsókok; hajdinaliszt; halva (édességféle); hántolt árpa; hot dogok (szendvicsek); húslé, mártás, szaft; húsos
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piték; húspuhító szerek háztartási használatra; ízesítők italokhoz (kivéve illóolajok); ízesítőszerek süteményekhez

(kivéve illóolajok); jeges tea; jégkása édes vörösbabbal; jégkockák; jég, természetes vagy mesterséges; kakaó;

kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamilla-alapú italok; kapribogyók; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák;

kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér, kovász nélkül, macesz; kerti gyógynövények, tartósított

(ízesítőszerek); ketchup (szósz); kétszersültek; konyhasó; kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez;

kötőanyagok kovászhoz; kruton (pirított zsemlekocka); kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt;

kukoricapehely; kukorica, sült; kurkuma; kuszkusz (búzadara); lenmag étkezési célokra (ízesítés); lenmag

étkezési célokra (ízesítőszer); lepények; liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liofilizált ételek, fő

összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; magas proteintartalmú

gabonaszeletek; majonéz; makaróni; maláta emberi fogyasztásra; mandulás édességek; marcipán; marcipán

massza; marinádok (fűszeres pácok); méhpempő; menta cukrászati használatra; mentolos cukorkák;

metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska; méz; mustár; mustárliszt; müzli; növényi

készítmények pótkávéként való használatra; nyers tészták; palacsinták; paradicsomszósz; pastilla (orosz

gyümölcsös sütemény); pasztillák, szögletes cukorkák (édességek); pattogatott kukorica; pelemenyi (orosz hússal

töltött gombóc); pesto (szósz); petis fours (sütemény); pizza; pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok; quiche

(tésztában sült sós sodó); ravioli; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizskeksz; rizspép étkezési célokra; rizspuding;

rizssütemény; sáfrány (ételízesítő); sajtburgerek (szendvicsek); salátaöntetek; snack ételek; só élelmiszerek

tartósítására; sonkamáz; sörecet; spagetti; sürítőszerek főzéshez; süteményekhez való tészta; süteményporok;

süteménytészta; sütőpor; sütőszóda (szódabikarbóna sütési célokra); szágó; szegfűbors; szendvicsek;

szerecsendió; szezámmagok (fűszerek); szirupok és melasz; szójabab krém (ételízesítő); szójaliszt; szójaszósz;

szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); szörbetek (fagylaltok); szusi; tabulé (arab saláta); taco; tápióka;

tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák (nem

gyógyászati használatra); tejszínhabot keményítő termékek; tengervíz főzéshez; természetes édesítőszerek;

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

(petite-buerre); vanília (ízesítőszer); vanillin (vaníliapótló); vörösáfonyaszósz (ízesítők/fűszerek); zab alapú

 ételek; zabdara; zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.

 31    Árpa őrlemény; articsóka, friss; bab, friss; bogyók (friss gyümölcsök); borókabogyó; borsó, friss; burgonya,

friss; búza; cékla, friss; cikória, friss; cikóriagyökér; citrusgyümölcs, friss; cukkini, friss; cukornád kipréselt szára

(nyers állapotban); csalán; diófélék (gyümölcsök); lenmag, feldolgozatlan; étkezési szezámmag feldolgozatlan;

fejes saláta, friss; feldolgozatlan csemegekukorica-csövek (hántolva vagy hántolatlanul); feldolgozatlan quinoa;

feldolgozatlan rizs; földimogyoró, friss; friss citrom; friss fokhagyma; friss gyümölcsök; friss gyümölcsválogatás;

friss kerti gyógynövények; friss zöldségek; gesztenye, friss; gomba friss; hagymák, friss zöldségek; kakaóbab,

nyers; kókuszdió; kóladió; komló; kopra (szárított kókuszhús); korpa (gabona); kukorica; lencse, friss; magvak

(gabona); mandula; mogyoró; narancs; nyers hajdina; olajbogyók, friss; paprika (növény); paraj, friss;

 póréhagyma, friss; rebarbara, friss; szarvasgomba, friss; szőlő, friss; uborka friss; virágpor (nyersanyag); zab.

 32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

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

alkoholmentes; árpabor (sör); ásványvíz; asztali vizek; energiaitalok; esszenciák italok előállításához; gyömbéres

üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz;

limonádék; lítiumos vizek; mandulatej; mustok; paradicsomlevek (italok); pasztillák szénsavas italokhoz; porok

szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k

(gyümölcs- vagy zöldségitalok); söralapú koktélok; sörbetek (italok); sörök; szénsavas víz; szódavíz; szódavizek;

szójaalapú italok, nem tejpótló; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok;

 termékek szénsavas vizek előállításához; üdítőitalok; vizek (italok); zöldséglevek (italok).

 33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos

kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; aperitifek; borok; brandy borpárlat; égetett szeszesitalok;

 gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; likőrök; rum; whisky.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok
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frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének

kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító

automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment;

bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek); célzott marketing;

értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása;

kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi információ

ügynökségeknek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi

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

kiállítások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; online hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci

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

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök

tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés;

 televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése.

 43    Bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;

ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

 magánszakács, személyi séf szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; tortadíszítések; vendéglátás.

 ( 111 )  230.331

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 00027

 ( 220 )  2019.01.09.

 ( 732 )  Csömöri János Csaba, Ráckeve (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev éptési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 37    Vízvezeték szerelés; vízvezetékek karbantartása; vízellátó berendezések karbantartása; vízszolgáltató

berendezések vészhelyzeti szervizelése; víztisztításra szolgáló berendezések javítása; vízvezetékek

karbantartásával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; vízvezetékek javításával kapcsolatos tanácsadói

szolgáltatások; vízvezetékek beszerelésével kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; gázüzemű vízmelegítők

 javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információ szolgáltatás.

 ( 111 )  230.332

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 02282

 ( 220 )  2019.07.22.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Bűnös lelkek

 ( 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
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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 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 (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); 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

(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; 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;
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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 (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 )  230.337

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 02269

 ( 220 )  2019.07.19.

 ( 732 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  230.339

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 00028

 ( 220 )  2019.01.09.

 ( 732 )  Csömöri János Csaba, Ráckeve (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M322



 37    Vízvezeték szerelés; vízvezetékek karbantartása; vízellátó berendezések karbantartása; vízszolgáltató

berendezések vészhelyzeti szervizelése; víztisztításra szolgáló berendezések javítása; vízvezetékek

karbantartásával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; vízvezetékek javításával kapcsolatos tanácsadói

szolgáltatások; vízvezetékek beszerelésével kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; gázüzemű vízmelegítők

 javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információ szolgáltatás.

 ( 111 )  230.343

 ( 151 )  2020.01.21.

 ( 210 )  M 19 01510

 ( 220 )  2019.05.08.

 ( 732 )  LifeT!lt Food Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kathi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

 adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrendkiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok.

9    Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

 ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk; klisék.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

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

 ( 111 )  230.344

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 02000

 ( 220 )  2019.06.20.

 ( 732 )  Sáskáné Nádas Ágnes, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Adminisztratív képzéssel kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása; akadémiák [oktatás]; alkalmazottak,

dolgozók képzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; angol nyelvű oktatási szolgáltatások;

beszédtechnikával kapcsolatos képzési szolgáltatások; coaching; coaching [tréning]; csapatépítés (oktatás);
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diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; diákok oktatási tanfolyamokon való

részvételének megszervezése; egyetemi oktatási szolgáltatások; egyetemi szolgáltatások; egyetemi vagy főiskolai

oktatás; életmód tanácsadás (képzés); előadások szervezése; előadó-művészeti oktatás; etikett oktatás;

felnőttképzés; felnőttoktatás; felnőttoktatási szolgáltatások; felsőoktatási szolgáltatások; folyamatos képzés;

folyamatos tanfolyamok szervezése; gyakorlati képzés; időgazdálkodással kapcsolatos képzési szemináriumok

tartása; időszervezéssel kapcsolatos képzési szemináriumok lebonyolítása; illemszabályokkal kapcsolatos oktatás;

információk biztosítása és folyamatjelentések készítése oktatással és képzéssel kapcsolatban; kapcsolódó oktatási

szemináriumok szervezése; karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; képzés a

kommunikációs technikákkal kapcsolatban; képzés a kommunikációs technikák terén; képzés az üzleti készségek

területén; képzés és oktatás; képzés szervezése; képzések biztosítása vállalkozások számára; képzések szervezése;

képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; képzési

célú műhelyek; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési szemináriumok lebonyolítása ügyfelek

számára; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzési tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; képzési vagy

oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; képzéssel kapcsolatos konferenciák

rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése;

képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; képzéssel kapcsolatos szimpóziumok szervezése;

kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; középiskolai oktatási

szolgáltatások; menedzser oktatási szolgáltatások; menedzsment ismeretekkel kapcsolatos előadási

szolgáltatások; menedzsment képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; menedzsment-szemináriumokon

kiosztott tananyagok összeállítása; menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok; menedzsmenttel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; menedzsmenttel kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; oktatás, tanítás; oktatáshoz

kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok terjesztése; oktatási

bizonyítványok odaítélése; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú

előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú fesztiválok rendezése;

oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel; oktatási célú

kiállítások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók

szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák

szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú műhelyek;

oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási célú szemináriumok

szervezése; oktatási célú szemléltetés nyújtása; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási díjak kiosztása;

oktatási előadások szervezése; oktatási értékelési szolgáltatások; oktatási és képzési programok a kockázatkezelés

területén; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások az egészségügyi ágazathoz

kapcsolódóan; oktatási és képzési szolgáltatások a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatban; oktatási és

képzési szolgáltatások a foglalkozás-egészségügy és -biztonság terén; oktatási és tanítási anyagok előállítása és

kölcsönzése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási események szervezése; oktatási felmérések, vizsgálatok;

oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online módon; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése;

oktatási információs szolgáltatások; oktatási intézmények által nyújtott szolgáltatások; oktatási intézményi

szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási kiállítások szervezése; oktatási klub szolgáltatások;

oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák

szervezése; oktatási kongresszusok szervezése; oktatási konzultációs szolgáltatások; oktatási lehetőségek

biztosítása fiatalok számára; oktatási programok szervezésének szolgáltatásai; oktatási rendezvények

lebonyolítása; oktatási szemináriumok; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása;

oktatási szemléltetések; oktatási szimpóziumok szervezése; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási

szolgáltatások egyetemi szintű tanfolyamok, kurzusok formájában; oktatási szolgáltatások kommunikációs

készségekkel kapcsolatban; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási szolgáltatások vezető beosztású személyzet

számára; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási vizsgáztatás; oktatáskutatás; oktatások szervezése és

lebonyolítása; oktatással kapcsolatos akadémiai szolgáltatások; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése;

oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése;
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oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok szervezése; oktatással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; oktató szemináriumok szervezése; oktató tanfolyamok tartása az üzleti

menedzsmenttel kapcsolatban; oktatótanfolyamok biztosítása fiatalok számára; oktatótanfolyamok lebonyolítása;

online képzések biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása; online oktatás biztosítása számítógépes

adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása;

online szemináriumok biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások;

sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal

kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; szabadidős és képzési szolgáltatások; szakképzési és képzési szolgáltatások;

szakképzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; szakképzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

szakképzéssel kapcsolatos konzultáció; szakmai átképzés; szakmai előadásokon kiosztott tananyagok

összeállítása; szakmai felkészítő képzések biztosítása fiatalok számára; szakmai felkészítő tanfolyamok

biztosítása fiatalok számára; szakmai képzés, betanítás; szakmai készségfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások

nyújtása; szakmai készségfejlesztés; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; szakmai szemináriumokon

kiosztott tananyagok összeállítása; szakmai tanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása; szakoktatás,

szakmai képzés; szakosító tanfolyamok onkológus orvosok számára; szakszemináriumokon kiosztott tananyagok

összeállítása; szaktanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása; személyi coaching [képzés];

személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tréning;

személyzeti képzés; személyzeti képzési szolgáltatások; szemináriumok; szemináriumok lebonyolítása az

onkológia területén; szemináriumok rendezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; szemináriumok tartása; tanfolyamok biztosítása; tanfolyamok biztosítása személyes

időbeosztással kapcsolatban; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok

biztosítása; tanfolyamok szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése oktatási

intézményekben; tanfolyamok szervezése, tartása; tanfolyamokat biztosító oktatási létesítmények szolgáltatásai;

tanfolyamszervezés; továbbképzés; továbbképzési szemináriumok szervezése; továbbképzési tanfolyamok

szervezése; továbbképzésre vonatkozó információk szolgáltatása az interneten; tréningek biztosítása; tudományos

célú vásárok szervezése és lebonyolítása; tudományos tanfolyamok; tudományos tanfolyamok lebonyolítása;

üzleti képzés; üzleti képzési szolgáltatások; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; üzleti

képzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzleti konferenciák lebonyolítása; üzleti menedzsmenttel

kapcsolatos képzési kurzusok biztosítása; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása; üzleti

menedzsmenttel kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása; üzleti mentorálási szolgáltatások; üzleti oktatási

szolgáltatások; üzleti oktatással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; üzleti segítségnyújtással kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; üzleti tanfolyamok lebonyolítása; üzlettel kapcsolatos képzési szolgáltatások; üzlettel

kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása; üzlettel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzletvezetési

tanácsadással kapcsolatos képzési szolgáltatások; üzletvezetéssel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások;

 üzletvezetői képzés; vizsgaszervezés [oktatási].

 ( 111 )  230.345

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 01836

 ( 220 )  2019.06.12.

 ( 732 )  La Bottega Italiana Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Elvihető olasz ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított olasz ételek szolgáltatása; elvitelre

készített olasz ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; olasz étel előkészítés; olasz étel és ital catering

szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; olasz étel- és italellátás; olasz étel- és italkészítési

szolgáltatások; olasz étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; olasz étel- és italszolgáltatás mobil
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teherautóból; olasz ételek és italok felszolgálása mozgó büfékben; olasz ételek és italok felszolgálása mozgó

büfékocsikban; olasz ételek és italok felszolgálása vendégek számára; olasz ételek és italok készítése és

biztosítása azonnali fogyasztásra; olasz ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; olasz ételek és

italok szolgáltatása vendégek számára; olasz ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; olasz ételkészítés; olasz

ételkészítés mások számára kiszervezéssel; olasz ételkészítés megrendelésre; olasz ételkészítési szolgáltatások;

olasz ételrendelési szolgáltatások; olasz kantinok, büfék, étkezdék; olasz vállalati vendéglátás (étel és ital

 szolgáltatása); olasz vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  230.348

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 00748

 ( 220 )  2019.03.08.

 ( 732 )  NEXT STOP Ingatlanüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; árusító standok bérbeadása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felületek

 kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák).

  36    Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása.

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

 kávéházak; vendéglátás.

 ( 111 )  230.349

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 02029

 ( 220 )  2019.06.26.

 ( 732 )  Molnár Tibor Áron, Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Cserich - Dr. Gyovai Ügyvédi Iroda, Sopron

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  230.350

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 02015

 ( 220 )  2019.06.25.

 ( 732 )  Mopszokért Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kussinszky és Juhász Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   44    Fizikai rehabilitáció.

 ( 111 )  230.351

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 02025

 ( 220 )  2019.06.25.

 ( 732 )  M-Grill Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászapáti (HU)

 ( 740 )  Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Grillózia

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

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

 olajok és zsírok.

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

 ( 111 )  230.352

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 01145

 ( 220 )  2019.04.08.

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

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    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; 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.

  36    Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  230.353

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 00342

 ( 220 )  2019.02.05.

 ( 732 )  Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ÉLETED ÍZE

 ( 511 )  30    Tea alapú italok; teakivonat; teaízesítők; instant teák; jeges tea; tea alapú italok gyümölcs ízesítéssel;
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 gyümölcsteák; ízesítőszerek/aromák italokhoz.

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek; vizek (italok); gyümölcsitalok és gyümölcslevek; izotóniás italok;

energiaitalok; alkoholmentes teaízű italok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; tápanyaggal dúsított italok;

 esszenciák italok előállításához; ízesített vizek; zöldséglevek [italok]; alkoholmentes italok.

 ( 111 )  230.354

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 02283

 ( 220 )  2019.07.22.

 ( 732 )  Nyikes Martin, Budapest (HU)

 ( 541 )  PinkCats69

 ( 511 )  25    Abroncsszoknyák; aikido ruhák; alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; alapréteg felsők; álarcosbálra

való és halloween jelmezek; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alkalmi öltönyök; állatbőrből készült ruhák;

alsóingek kimonókhoz [juban]; alsóingek kimonókhoz [koshimaki]; alsóingek, trikók; alsók csecsemőknek;

alsónadrágok; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid; alsóneműhez való betoldások [ruházati cikkek részei];

alsórészek [ruházat]; alsóruházat; alsóruházat, fehérneműk; alsóruházat kisbabáknak; alsószoknyák; alul

összepatentozható body-k, kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; alvómaszkok; amerikai [bolo]

nyakkendők; amerikai (bolo) nyakkendők nemesfém csattal; ballonkabátok; ballonkabátok [ruházat];

ballonkabátok [trench coat]; bandana kendők; báránybőr bekecsek; báránybőr kabátok; baseball mezek,

egyenruhák; bélelt mellények; bermuda nadrágok; biciklisnadrágok; betoldások (ruházat része); bikinik; birkózó

mérkőzéseken viselt ruházat; blézerek; blúzok; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; boák;

boák [nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat]; bodyk [ruházat]; bokazoknik; boksz-nadrágok; bokszer alsónadrágok,

bokszeralsók; bolerók; bomberdzsekik; borbélyköpenyek; bőrből készült motorosruházat; bőrdzsekik;

bőrkabátok; bőrmellények; bőrnadrágok; bőrövek; bőrövek [ruházat]; bőrruhák; bőrruházat; buggyos

térdnadrágok, bricsesznadrágok; bugyik; bugyogónadrágok, buggyos rövidnadrágok; bundák, szőrmék [ruházat];

bundák, szőrmekabátok; burkák; burnuszok; búvárkesztyűk; búvárruhák, vízhatlan ruhák, neoprén ruhák; capri

nadrágok; chaps nadrág (ruházat); chino nadrágok; cheongsam (kínai hagyományos ruha); csadorok; csecsemő

felsőruházat; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok; csecsemőruházat; cselgáncsozáshoz viselt

ruha; csípőszorítók; csizmaszárvédők; cső felsők; csogori felett viselt, felöltőhöz hasonló koreai kabát

[magodzsa]; csokornyakkendők; csukló szalagok; csuklómelegítők; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csuklyák,

tompok; csúszásgátló zoknik; derékfűzők, gyógyfűzők; derékszalagok, övek kimonókhoz [datemaki]; derékszíjak,

övek; derékzsinórok kimonókhoz [koshihimo]; díszzsebkendők [ruházat]; düftin kabátok; dzsekik; dzsekik

bélései; dzsekik motorkerékpárosoknak; dzsekik sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág;

edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; egyberészes fürdőruhák [hurkolt/ kötöttáruk]; egyenruhák;

egyenruhák kereskedelmi használatra; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; egyrészes overallok (playsuit);

egyrészes ruhák; egyujjas kesztyűk; eldobható alsóneműk; elöl gombolós hawaii mintás ingek; esküvői ruhák; eső

elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek; esőköpenyek, esőkabátok; esőnadrágok; esőponcsók;

esőruhák; esőruhák, esőtől védő ruhák; estélyi, alkalmi kabátok; estélyi ruházat; farmer kertésznadrágok,

kertészruhák; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok; farmerruházat; fátylak [ruházat];

favágó-kockás dzsekik; fehér köpenyek kórházi használatra; fehérnemű; fehérnemű kismamáknak; fejdíszek

[fátylak]; fejkendő; fejkendők; fejpánt, izzadás felfogására; fejpántok izzadás felfogására; fejre való sálak,

fejkendők; felsők csecsemőknek; felsőkabátok; felsőruházat; felszíni szárazruhák vízi sportokhoz; fényvisszaverő

kabátok, dzsekik; férfi alsóneműk; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és

fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi kabátok; férfi nadrágtartók; férfi,

női és gyermek ruházat; férfi öltönyök; férfi ruházat; fiú felsőruházat; férfi zoknik; fiú rövidnadrágok

[alsóneműk]; fiú ruházat; focimellények; fodrász beterítőkendők; frakkok; francia bugyik; fülvédők [ruházat];

funkcionális fehérnemű; fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák,
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úszódresszek; fürdőruhákhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; futball mez replikák, másolatok; futball

mezek; futballmezek; futómezek; futónadrágok; futótrikók; fűzők; fűzők [alsónemű]; fűzők [alsóneműk,

fűzőáruk]; fűzők [ruházat, derékfűzők]; gabardin ruházat; gallérok; gallérok [ruházat]; galléros ingek;

gallérvédők; garbó nyakú ingek; garbó nyakú felsők; garbó nyakú pulóverek; gaucsók; golfnadrág; golfnadrágok;

golfnadrágok, -ingek és -szoknyák; golfruházat, a kesztyűk kivételével; golfszoknyák; guernsey-k [kötött

tengerész pulóverek]; gyapjú felsőrészek; gyapjú harisnyanadrágok; gyapjúmellények; gyapjúruházat;

gyapjúzoknik; gyereknadrágok; gyermek felsőruházat; gyermekek beöltözős játékaihoz használatos jelmezek;

gyermekruházat; hagyományos japán ruházat; hagyományos koreai felöltők [durumagi]; hagyományos koreai női

mellény [baeja]; hagyományos koreai öltözék hosszú ujjú felső része [csogori]; hajmosó gallérok; hajszalagok

[ruházat]; halászkabátok; halloween-jelmezek; hálóing; hálóingek; hálóingek, babydollok; hálókabátok;

hálóköntösök, pongyolák; hálóruhák; hálóruhák, alváshoz használt ruhák; hálóruhák kismamáknak; hálós

jelzőtrikók; hálózoknik; hamis garbó nyakú felsők; hamis garbó nyakú ingek; hamis garbó nyakú melegítők;

harisnyaáruk, kötöttáruk; harcművészeti egyenruhák; harisnyák; harisnyákhoz való betoldások [ruházati cikkek

részei]; harisnyanadrágok; harisnyanadrágokhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; harisnyatartók,

harisnyakötők, zoknitartók; harisnyatartós fűzők; háromrészes öltönyök [ruházat]; hawaii mintás ingek;

házikabátok; hétköznapi, utcai viselet; hidzsábok; hímzett ruhadarabok; hivatalos viselet; hódeszkás egyujjas

kesztyűk; hódeszkás kesztyűk; hódeszkás ruhák; hónadrágok; hónaljtoldatok [ruhák részei]; hónaljvédők;

horgászcipők; horgászingek; horgászmellények; hosszú alsóneműk; hosszú kabátok; hosszú kimonók (nagagi);

hosszú szárú bugyik; hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszú zakók;

hosszúnadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; hosszúszárú alsóneműk; hőszigetelt ruházat; időjárásálló

felsőruházat; időjárásálló ruházat; ingek; ingek legombolt gallérral; ingek ramiból [hócsalán]; ingelők, ingblúzok;

ingfazonú dzsekik; iskolai egyenruhák; izzadásgátló zoknik; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó

harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadtság felszívó csuklópántok; izzadtságfelszívó pántok teniszezéshez;

izzadtságszívó alsóneműk; izzasztó nadrágok; jampecruhák; japán hálóköntösök [nemaki]; japán kimonók; japán

stílusú zokni (tabi); japán stílusú zoknik (tabi); jasmakok [arcot takaró fátyol, kendő]; játékvezetői, bírói

egyenruhák; játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek]; jégeralsók; jégtáncos ruházat; jelmezek;

jelmezek, kosztümök; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; jógafelsők; jóganadrágok; jógapólók; jógazoknik;

kabátok, dzsekik; judo ruhák; judo egyenruhák; kabátok nőknek; kaftánok; kalóz nadrágok; kamáslik

[lábszárvédők]; kámzsák; kantáros kerékpáros nadrág; kantáros nadrágok, kertésznadrágok; kapacitív kesztyűk

érintőképernyős készülékekhez; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; karate

egyenruhák; karateruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kardigánok; karmelegítők [ruházat]; kasmír

ruházat; kasmírsálak; kemény ingmellek, plasztronok; kendők fejre; kendők [ruházat]; kendoruhák; kerékpáros

felsőruházat; kerékpáros nadrágok; kerékpáros ruházat; keresztelőruhák; kész bélések [ruházat részei]; készruhák;

kesztyű, mint ruházat; kesztyűk; kesztyűk kerékpárosoknak; kesztyűk bőrből, irhából vagy szőrméből; kesztyűk

[ruházat]; két gombsoros vastag katona kabát [pea coat]; kétujjas kesztyűk; kézelők [ruházat]; kezeslábas

overallok; kezeslábas pizsamák gyerekeknek; kezeslábas ruhák; kezeslábasok; kezeslábasok [felsőruházat];

kezeslábasok, overallok; kézmelegítők [ruházat]; khakiszínű nadrág [ruházat]; khimarok; kifordítható dzsekik;

kikerikik obi-csomókhoz (obiage-shin); kimonó megkötésére szolgáló díszes öv (obiage); kimonók; kipárnázott

ingek atlétikai használatra; kipárnázott nadrágok atlétikai használatra; kipárnázott rövidnadrágok atlétikai

használatra; kisgyermek ruházat; kismama felsők; kismama ingek; kismama leggingek; kismama nadrágok;

kismama rövidnadrágok; kismama ruhák; kismama ruházat; kismamaövek [ruházat]; kismamaruhák; kockás

skótszoknyák; kombinék; kombinék [alsónemű]; kombinék [alsóruházat]; kombinék, hálóingek [chemise];

köntösök, pongyolák; köpenyek; korcsolyaruhák; kordbársony ingek; kordbársony nadrágok; környakas

pulóverek; körsálak [ruházat]; kórusi talárok; koszorúslány ruhák; kosztümök; kosztümök szerepjátékokhoz;

kötények; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötényruhák, ingruhák; kötényruhák, kötények; kötött alsónemű;

kötött dzsekik, kabátok; kötött kesztyűk; kötött mellények; kötött pólók; kötött ruhadarabok; kötött topok;

kötöttáruk [ruházat]; kravat [nyaksál, nyakkendő]; lábbelikhez való betoldások [ruházati cikkek részei];

labdajátékokhoz való párnázott aláöltözékek; lábfej nélküli harisnyanadrágok; lábfej nélküli zoknik;
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laborköpenyek; lábszármelegítők; lábszárvédők; lábujjzoknik; lányka felsőruházat; lányka ruhák; laza, informális

öltönyök; legging nadrágok, cicanadrágok; leplek; leszorító bugyik, rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk];

levehető gallérok; levehető nyakrészek kimonókhoz (haneri); lezser, hétköznapi ingek; libériák, inasruhák;

lovagló dzsekik; lovaglókesztyűk; lovaglónadrágok; mankinik; melegítő felsők; matróz- és tengerészruházat;

melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik;

melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok; melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok,

melegítő alsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellbimbó takarók; mellények; mellények [gilet]; mellények, kötött

mellények; melltartók; mellények [ruházat]; melltartópántok [ruházati részek]; menyasszonyi harisnyatartók;

menyasszonyi ruhák; merevítő nélküli melltartók; mezek; mezek amerikai futballhoz; mezek, sporttrikók,

egyberészes fürdőruhák; míderek; miniszoknyák; miseingek; miseruhák, kazulák; monokinik; motorkerékpáros

öltözékek; motoros kesztyűk; műanyag csecsemő-partedlik; műanyag kötények; műbőr övek; műbőr ruhák;

műbőr ruházat; muffok; muffok [ruházat]; munkaköpenyek; munkaruházati cikkek; műszőrme stólák; muumuu-k;

nadrág skótkockás gyapjúszövetből [trews]; nadrágkosztümök; nadrágleszorítók, pantallók; nadrágok; nadrágok

amerikai futballhoz; nadrágok hétköznapi viseletre; nadrágszoknyák; napellenzők [ruházat]; napozóruhák;

nedvességfelszívó sportingek; nedvességfelszívó sportmelltartók; neglizsék, hálóköntösök; nedvességfelszívó

sportnadrágok; nem elektromosan fűtött lábzsákok; népviseletek [ruházat]; nikábok; női alkalmi ruhák; női alsó;

női alsóruházat, fehérnemű; női felsőruházat; női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női kosztümök; női overallok;

női ruhák; nyakbavalók; nyakkendők; nyakkendők (aszkotok); nyakkendők, selyem nyaksálak; nyakmelegítők;

nyakpántok [ruházati cikkek részei]; nyakpántos topok [felsőrészek]; nyaksál; nyaksálak; nyaksálak [ruházat];

nyaksálak [sálak]; nyitott nyakú ingek; nylon melegítők; nyomtatott pólók; oldalzsebes nadrágok; öltöny zakók;

öltönyhöz való ingek; öltönynadrágok, kosztümnadrágok; öltönyök; öltönyök férfiak részére; öltözékek a ruházat

védelmére; öntapadós melltartók; orárion [egyházi ruházat]; orvosi köpenyek; otthoni köntösök; otthoni ruházat;

övek [ruházat]; overállok csecsemőknek és kisgyermeknek; overallok kismamáknak; overallok, munkaruhák;

palást, köpönyeg; pamut rövidnadrágok; pamutkabátok; pánt nélküli melltartók; papírkalapok [ruházat];

papírkötények; papírruházat; papucszoknik; pareók [polinéziai lapszoknyák]; parkák; parkák (anorákok);

partedlik; partedlik, előkék, nem papírból; partedlik (nem papírból); parti kalapok [ruházat]; pehelymellények;

pelenkanadrágok [ruházat]; pelerin, köpeny; pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; pizsama; pizsamaalsók;

pizsamák; pizsamák [csak trikószövetből]; plüssruházat; polár gyapjúdzsekik; pólóingek; polár pulóverek;

pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; pólyák; poncsók; pongyolák; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek,

fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek; pulóverek, kötényruhák; pulóverek,

mezek; pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, szvetterek; rakott szoknyák elegáns kimonókhoz (hakama); rakott

szoknyák; rash guard felső ruházat; repülős ruhák; rögbi felsők; rögbi ingek; rögbi mezek; rögbi nadrágok;

rögzítő zsinórok haorihoz [haori-himo]; röplabdamezek; rövid alsószoknyák; rövid együttesek [ruházat]; rövid

felsőkabát kimonókhoz (haori); rövid kertésznadrágok; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövid ujjú sportingek;

rövidnadrágok; rövidnadrágok amerikai futballhoz; rövidnadrágok [ruházat]; rövidnadrágok, shortok;

rövidnadrágok, sortok; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; ruhák

koszorúslányoknak; ruhákhoz való gallérok; ruházat (bőr-); ruházat gépkocsivezetőknek; ruházat halászoknak;

ruházat harcművészetekhez; ruházat kerékpárosoknak; ruházat lovagláshoz [nem lovaglósapkák]; ruházat

sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára; ruházati cikkek színházi használatra; ruházati cikként használt

papírkalapok, papírcsákók; ruhazsebek; sálak; sálak [nyaksálak]; sálak [ruházati cikkek]; sarokerősítés

harisnyákhoz; selyem nyakkendők; selyemövek, vállszalagok; selyemruházat; sídzsekik; síkesztyűk; sildek,

napellenzők [fejfedők]; símaszkok; sínadrágok; síoverallok; síruhák; síruházat; sivatagi cipők; skortok

[sportszoknyák]; skótszoknyák; snowboard dzsekik, kabátok; snowboard nadrágok; sötét, rövid, gombos

férfikabátok [donkey jacket]; spanyol övek [szmokinghoz]; sport felsők, topok; sport pulóverek és

lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; sportbírói egyenruhák; sportkabátok; sportmellények; sportmelltartók;

sportnadrágok; sportruhák és -mezek; sportruházat; sportruházat [kivéve golfkesztyűk]; sportzakók; sportzokni;

sportzoknik; steppelt dzsekik [ruházat]; steppelt mellények; stólák; stólák, váll takarására szolgáló ruhadarabok;

strandkendők; strandköpenyek; strandöltözet; strandruhák; strandruházat; szabadidő együttesek [ruházat];
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szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidő ruházat; szabadidős nadrágok; szabadidős ruházat; szafari dzsekik;

szafari kabátok; szakácsruhák; szárik; szarong, maláj szoknya; szarongok; szarvasbőr dzsekik; szélálló öltözék;

szélálló ruházat; széldzsekik; széldzsekik, bomber dzsekik; széles selyemövek kimonókhoz [obi]; szélmellények;

szélnadrágok; szemmaszkok; színházi jelmezek; szmokingkabátok; szmokingok; szoknyák; szoknyás kosztümök;

szörfruházat; szorítózsinórok kimonókhoz [datejime]; szőrme muffok; szőrmebéléses kabátok; szőrméből készült

ruházati cikkek; szőrmekabátok; szőrmekabátok és -dzsekik; szőtt ingek; szőtt ruházat; szövetből, ruhaanyagból

készült övek; szövetelőkék felnőtteknek; szövetkabátok, felöltők; sztreccs-nadrágok; szuszpenzorok,

fecskenadrágok [alsóneműk]; szvetterek; taekwondo ruhák; talárok; tánc unitard [balett-trikók, táncruhák];

tánchoz viselt öltözék; tánchoz való öltözékek; tangák; tankinik; tarka selyemkendők (baboskendők); teddyk

[alsónemű]; téli kesztyűk; télikabátok; tenisz shortok; télikabátok, nagykabátok; tenisz szoknyák; tenisz zoknik;

teniszingek; teniszpulóverek; teniszruhák; teniszruházat; térdharisnyák; térdmelegítők [ruházat]; térdnadrágok;

térdzoknik; terepszínű dzsekik; terepszínű ingek; terepszínű kesztyűk; terepszínű mellények; terepszínű nadrágok;

termo zoknik; testharisnyák; testreszabott fürdőruhák melltartókosárral; textil fejkendők; textilövek [ruházat];

thermo alsóruházat; thobe [hagyományos ruházat]; tógák; topok [ruházati cikkek]; torna- és balettruhák;

tornanadrágok; tornaruhák; tornaruházat; tréningalsók; tréningruha felsők, melegítő felsők; tréningruhafelsők,

melegítőfelsők; triatlonos ruházat; trikó [alsónemű], kombiné; tunikák; trikók; túranadrágok; ujjas dzsekik,

kabátok; ujjas előkék, nem papírból; ujjatlan kabátok, köpenyek; ujjatlan dzsekik, kabátok; ujjatlan kesztyűk;

ujjatlan mezek, sportingek; ujjatlan pólók, trikók; ujjatlan trikók; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek;

úszódressz, fürdőruha; úszónadrágok; úszónadrágok, fürdőnadrágok; v-nyakú pulóverek; v-nyakú szvetterek;

vadászathoz szánt overallok; vadászcsizmákhoz kialakított zsákok; vadászdzsekik; vadászmellények;

vadásznadrágok; vadászpólók; vágott felsők; vallási öltözékek; vállbetétek western stílusú ingekhez; vállkendő,

nagykendő [csak trikószövetből]; vállkendők; vállkendők és fejkendők; vállkendők és stólák; vállkendők,

nagykendők; vállon viselt cikkek [ruházat]; vállpántok ruházati cikkekhez; vastag ingek; vászon ruházat;

védőnadrágok; verseny síruhák; visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; viaszosvásznak [ruházat];

vízálló nadrágok; vízálló motoros ruhák; vízálló ruhák szörfözéshez [windsurf, windszörf]; vízálló öltözékek

vízisíeléshez és búvárkodáshoz; vízálló ruházat vitorlázáshoz; vízhatlan dzsekik; vízhatlan felsőruházat; zoknik

amerikai futballhoz; zoknik; zakók, dzsekik; yashmagh [arab, palesztin kendők]; wetsuit ruhák vízisíeléshez;

vízhatlan zoknik; vízhatlan, vízálló ruházat; vízhatlan szörfruházat; vízhatlan ruházati cikkek; vízhatlan ruházat;

vízhatlan nadrágok; zoknik csecsemőknek és kisgyermekeknek; zoknitartók; zoknik és harisnyák; zsakettek;

 zsebkendők.

 ( 111 )  230.355

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 02028

 ( 220 )  2019.06.26.

 ( 732 )  Molnár Tibor Áron, Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Cserich - Dr. Gyovai Ügyvédi Iroda, Sopron

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  230.356

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 02023
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 ( 220 )  2019.06.25.

 ( 732 )  Hancsis György, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr Hadnagy József, Budapest

 ( 541 )  Neumann Szám

 ( 511 )   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.

 ( 111 )  230.359

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 18 03191

 ( 220 )  2018.10.26.

 ( 732 )  Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 )  Nemzeti Ovi-Sport Program

 ( 511 )   19    Épületek, nem fémből; szerkezetek, vázak épületekhez, nem fémből.

  37    Építés.

 ( 111 )  230.361

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 00927

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Posogo Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  230.362

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 00978

 ( 220 )  2019.03.22.

 ( 732 )  Tündérkert Trading Kft., Mórahalom (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Péter, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Rizs, tészta és metélt áruk.

 ( 111 )  230.363
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 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 01005

 ( 220 )  2019.03.25.

 ( 732 )  Építészfórum Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  Média Építészeti Díja

 ( 511 )  16    Jegyek; kártyák; képek; könyvecskék, brosúrák (1); plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;

 poszterek; szórólapok; újságok.

 35    Célzott marketing; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú kiállítások; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; reklámfilmek készítése; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;

 reklámterjesztés; sajtófigyelés.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

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

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; nem reklámcélú szövegek publikálása;

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése

 [impresszáriók szolgáltatásai]; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  230.368

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 02223

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja

 (HU)

 ( 740 )  Somogyi és Bende Ügyvédi Iroda, Szentkirályszabadja

 ( 541 )  HYMATO

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

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

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

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus

fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M333



vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások;

aromaterápiás szolgáltatások; egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

 kertészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  230.369

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 02224

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja

 (HU)

 ( 740 )  Somogyi és Bende Ügyvédi Iroda, Szentkirályszabadja

 ( 541 )  HYMAGRO

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

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

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

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus

fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások;

aromaterápiás szolgáltatások; egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

 kertészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  230.371

 ( 151 )  2020.01.14.

 ( 210 )  M 19 02375

 ( 220 )  2019.07.31.

 ( 732 )  Kaffeine Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dietz Henrietta, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  230.372

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 18 03250

 ( 220 )  2018.10.31.

 ( 732 )  Spasic Vladimir, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szánthó Pál, Budapest

 ( 541 )  BUDAPEST NAVAL AND SHIP MUSEUM

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

 ( 111 )  230.373

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 00956

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Pizza Me Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gürtl Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;

ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

 magánszakács, személyi séf szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); vendéglátás.

 ( 111 )  230.378

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 00950

 ( 220 )  2019.03.21.

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

 ( 740 )  Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Mi a vágyad, more?

 ( 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
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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 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 (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); 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

(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; 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;
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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 (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 )  230.379

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 00775

 ( 220 )  2019.03.11.

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

 ( 740 )  GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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,
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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 (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); 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

(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; 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];

diszkok 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 (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
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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 )  230.382

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 01638

 ( 220 )  2019.05.22.

 ( 732 )  Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők; tejpor csecsemőknek.

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

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

 tejföl, kefir, tejszín, tejpor, tejalapú desszertek; étkezési olajok és zsírok.

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

péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és jégkrémek; cukor; méz; melaszszirup;

 élesztő; sütőporok; só; ízesítők; fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet; szószok (mártások).

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

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

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

 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.

 ( 111 )  230.383

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 00 01884

 ( 220 )  2000.04.05.

 ( 732 )  Flash Design Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PROCOMP

 ( 511 ) 9    Számítógép, számítógép alkatrészek, számítógép programok, managerkalkulátor - kivéve olyan

 berendezéseket, alkatrészeket és programokat, amelyek ajtók elektromos motorjának vezérlésére szolgálnak.

 ( 111 )  230.384

 ( 151 )  2020.01.22.

 ( 210 )  M 19 01565

 ( 220 )  2019.05.13.

 ( 732 )  Koltai Viktor, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  9    Vadriasztó síp.

 ( 111 )  230.386

 ( 151 )  2020.01.27.

 ( 210 )  M 19 00834

 ( 220 )  2019.03.13.

 ( 732 )  Máriás Sándor, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Micskey István, Debrecen

 ( 541 )  Máriás Ranch

 ( 511 )  31    Alom állatoknak; búzacsíra állati fogyasztásra; dara baromfiknak; darakeverék haszonállatok hizlalására;

ehető rágnivalók állatok részére; élőállatok; erősítő takarmány állatoknak; fekhelyek és almok állatoknak; korpás

pép, táplálék; kukorica takarmánypogácsa szarvasmarháknak; lenmag állati fogyasztásra; lenmag liszt állati

fogyasztásra; magvak állati fogyasztásra; mész állati takarmányhoz; repce takarmánypogácsák

szarvasmarháknak; só szarvasmarháknak; szalma [takarmány]; széna; takarmány istállóban tartott állatoknak;

 táplálékok és takarmányok állatoknak; tenyészállat-állomány; termékek állatok hizlalására.

 ( 111 )  230.387

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 02195

 ( 220 )  2019.07.14.

 ( 732 )  Pannon Mézbor Manufaktúra Kft., Litér (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  230.388

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 02503

 ( 220 )  2019.08.12.

 ( 732 )  Ternai Csanád, Vértesboglár (HU)

 ( 740 )  Dr. M. Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák, oktatás; gyakorlati képzés; klubszolgáltatások; szórakoztatás vagy oktatás; oktatás biztosítása;

 sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; versenyek szervezése; testnevelés.

 ( 111 )  230.389

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 02505

 ( 220 )  2019.08.12.

 ( 732 )  Varga Sándor, Szentgál (HU)

 ( 740 )  Lánchidi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; 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; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek;

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

 egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

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

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

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

 készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  230.390

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 210 )  M 19 02507

 ( 220 )  2019.08.12.

 ( 732 )  Varga Sándor, Szentgál (HU)

 ( 740 )  Lánchidi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt 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; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek;

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

 egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

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

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

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

 készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  230.400

 ( 151 )  2020.01.16.

 ( 210 )  M 19 01191

 ( 220 )  2019.04.09.

 ( 732 )  Petrezselyem József, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NADITÁBOR

 ( 511 )  41    Természetes gyógymódok oktatása, egészséges életmódra oktatás és nevelés, akadémiák (oktatás),
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alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés), bálok szervezése, bentlakásos iskolák, coaching (tréning),

dalírás, 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, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés),

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, idegenvezetős túrák levezetése, iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése,

mentorálás, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, óvodák, pályaválasztási

tanácsadás, partik tervezése (szórakoztatás), szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szakmai

átképzés, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási

szolgáltatások, táboroztatás, vallásoktatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videórögzítés,

 zenei produkciók, zeneszerzés.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, csillapító

kezelés, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, fizioterápia,

fizikoterápia, hospice ellátás, elfekvők, kábítószerfüggő betegek rehabilitációja, kiropraktika, klinikák,

laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, orvosi rendelők

szolgáltatásai, kórházak, masszázs, optikusok szolgáltatásai, orvosi ellátás, orvosi rendelők, orvosi szolgáltatások,

otthonok lábadozók utókezelésére, pszichológus (szolgáltatások), szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások,

távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások, szépségszalonok, szülésznők szolgáltatásai,

 állatgyógyászati szolgáltatások, állatok ápolása, állattenyésztés.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai, spiritiszta tanácsadás,

szellemi tulajdon licenszelése, szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció, szerzői jogok kezelése, társkereső

 szolgáltatások, vallási összejövetelek szervezése, vallási szertartások levezetése.

 ( 111 )  230.401

 ( 151 )  2020.01.16.

 ( 210 )  M 19 01711

 ( 220 )  2019.05.28.

 ( 732 )  FLORA HUNGARIA Dísznövénykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 )  Virággal egy mosolyért

 ( 511 )   44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  230.402

 ( 151 )  2020.01.16.

 ( 210 )  M 19 01877

 ( 220 )  2019.06.14.

 ( 732 )  Rockstar, Inc., Las Vegas, Nevada (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok: gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sportitalok; energiaitalok.

 ( 111 )  230.403

 ( 151 )  2020.01.16.

 ( 210 )  M 19 01878

 ( 220 )  2019.06.14.
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 ( 732 )  Rockstar, Inc., Las Vegas, Nevada (US)

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

 ( 541 )  ROCKSTAR

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok: gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sportitalok; energiaitalok.

 ( 111 )  230.404

 ( 151 )  2020.01.16.

 ( 210 )  M 19 01883

 ( 220 )  2019.06.17.

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

 ( 740 )  KPLI Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ULTRABLANCA

 ( 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 )  230.405

 ( 151 )  2020.01.16.

 ( 210 )  M 19 02057

 ( 220 )  2019.06.28.

 ( 732 )  VIVO Mobile Communication CO. LTD., Dongguan, Guangdong (CN)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Mobiltelefon-kijelzők okostelefonokhoz, mobiltelefon állványok, fejhallgatók, fejhallgatók

mobiltelefonokhoz, szelfi botok okostelefonokhoz, USB kábelek, tápegységek, elemek, elektromos

akkumulátortöltők, mobil külső akkumulátorok (újratölthető akkumulátor), hangszórók, intelligens hangszórók,

vezeték nélküli fejhallgatók okostelefonokhoz, vezeték nélküli töltők, letölthető applikációs szoftver

mobiltelefonokhoz, számítógépek, okosszemüvegek, okosórák, tablet számítógépek, noteszgépek, televíziók,

 okostelevíziók, vezeték nélküli fülhallgatók, vezeték nélküli hangszórók.

 ( 111 )  230.406

 ( 151 )  2020.01.16.

 ( 210 )  M 19 02205

 ( 220 )  2019.07.15.

 ( 732 )  Ásmány Lívia, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; csapatépítés (oktatás).

 ( 111 )  230.407

 ( 151 )  2020.01.16.

 ( 210 )  M 19 02207

 ( 220 )  2019.07.15.

 ( 732 )  ProteoScientia Kutatási és Fejlesztési Kft., Cserhátszentiván (HU)

 ( 541 )  TB-ABC interaction screen
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 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások.

 ( 111 )  230.408

 ( 151 )  2020.01.16.

 ( 210 )  M 19 02209

 ( 220 )  2019.07.15.

 ( 732 )  My HR Team Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Munkaerő-közvetítési szolgáltatások, munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások, munkaerőtoborzás,

munkaerő-felvételi tanácsadás, munkaerő-közvetítési konzultáció, munkaerő-toborzási hirdetés, üzleti tanácsadás.

 ( 111 )  230.409

 ( 151 )  2020.01.16.

 ( 210 )  M 19 02210

 ( 220 )  2019.07.15.

 ( 732 )  Dr. Zalavári György, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  230.410

 ( 151 )  2020.01.16.

 ( 210 )  M 19 02211

 ( 220 )  2019.07.12.

 ( 732 )  Szuhay Gergely, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, kávéházi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.411

 ( 151 )  2020.01.16.

 ( 210 )  M 19 02214

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés.

 ( 111 )  230.412

 ( 151 )  2020.01.16.

 ( 210 )  M 19 02215

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)

 ( 541 )  ZYP Academy

 ( 511 )   41    Szakmai képzés.

 ( 111 )  230.413

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M344



 ( 151 )  2020.01.16.

 ( 210 )  M 19 02218

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  Hymato Products Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja (HU)

 ( 740 )  Somogyi és Bende Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HUMINVEST

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

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

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

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek

gyógyászati használatra; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; diétás készítmények

gyógyászati használatra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő

italkeverékek; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők

kozmetikai hatással; fogyasztó tabletták; fogyasztó kapszulák; gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati

célra alkalmas, fagyasztva szárított hús; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek;

gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású

készítmények embereknek; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyszeres kiegészítők állati eledelhez;

gyógyteák; gyógyhatású teák; gyógynövényi forrásokból származó antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; gyógyászati célú élelmiszer kiegészítők; lenmag étrend-kiegészítők;

méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati célokra; propolisz étrend-kiegészítők; protein

étrend-kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; iszap fürdőkhöz; fürdősók gyógyászati célokra;

gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású hajszeszek; gyógyhatású hajszeszek, hajra való folyadékok; kémiai

reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre gyógyszerészeti

használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag gyógyszerészeti célokra;

nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók gyógyászati használatra;

terapeutikus fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; vegyi készítmények a

gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi,

 gyógyászati célokra; zsírok gyógyászati célokra; zsírok gyógyászati vagy állatgyógyászati célokra.

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások;

aromaterápiás szolgáltatások; egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

 kertészeti szolgáltatások; kertészi és kertészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  230.415

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 00037

 ( 220 )  2019.01.09.

 ( 732 )  Budapest Bábszínház Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Emese Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Budapest Bábszínház

 ( 511 )  35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; rádiós reklámozás; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti menedzsment

 előadóművészek részére.

 41    Előadóművészek szolgáltatásai; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; oktatás biztosítása; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és
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televízióműsorok készítése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; színházi produkciók; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatási szolgáltatások; videorögzítés;

 zenei produkciók.

 ( 111 )  230.416

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 00220

 ( 220 )  2019.01.28.

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Hollóháza eredetmegjelölés területéről származó porcelánárukat nemesfémmel és ötvözeteikkel művészi

 munkával bevont termékek.

  21    Hollóháza eredetmegjelölés területéről származó porcelánáruk.

 ( 111 )  230.417

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 00387

 ( 220 )  2019.02.07.

 ( 732 )  Fétis Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, dr. Kollár Edit, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Anyagmozgató gépek berakodáshoz és kirakodáshoz; áramfejlesztő generátorok (1); áramfejlesztő

generátorok (2); elektromos csavarhúzók; elektromos hegesztőkészülékek (1); elektromos hegesztőkészülékek

(2); elektromos hegesztőkészülékek (3); elektromos hegesztőkészülékek (4); elektromos ívhegesztő készülékek;

elektromos ívvágó készülékek; elektromos kalapácsok (1); elektromos kalapácsok (2); elektromos kések;

elektromos keverőgépek (1); elektromos keverőgépek (2); elektromos kézifúrók; elektromos ollók (1); elektromos

ollók (2); elektromos polírozók; esztergák; faipari, famegmunkáló gépek; fémfeldolgozó gépek; fúrógépek;

fúrókoronák [gépalkatrészek]; fúrótokmányok [gépek részei]; fűnyírók; fűrészasztalok [géprészek]; fűrészgépek;

fűrészlapok [géprészek]; marógépek; menetvágó gépek; motoros csavarhúzók; motoros fűrészek; sűrített levegős

gépek (1); sűrített levegős gépek (2); szerszámgépek; erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok

kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével);

 mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

 borotvák.

 40    Anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; csiszolás; famegmunkálás; fakitermelés, fafeldolgozás; fémek

bevonása (1); fémek bevonása (2); fémek hőkezelése, edzése; fémkezelés; fémöntés; galvanizálás; generátorok

kölcsönzése; hegesztési szolgáltatások; homokfúvási szolgáltatások; kovácsolás; köszörülés; krómozás; marás

 [forgácsolás].
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 ( 111 )  230.418

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 00791

 ( 220 )  2019.03.12.

 ( 732 )  STECK HUNGÁRIA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Borsfai Ügyvédi Iroda, dr. Borsfai Balázs, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok; bútorszerelvények, nem fémből; kerti bútorok; rattan.

 21    Grillállványok; grillek, rostélyok (sütőeszközök); grillkesztyűk; kertészeti kesztyűk; kerti öntözők;

 locsolókannák, öntözőkannák; vázák; virágállványok [virágok elrendezésére]; virágcserepek; virágládák ablakba.

  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból.

 ( 111 )  230.419

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 00793

 ( 220 )  2019.03.13.

 ( 732 )  Farmer-mix Kft., Zsámbék (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Antioxidánsok gyártási használatra; bentonit; cellulóz; emulgeálószerek; enzimek ipari használatra;

enzimkészítmények ipari használatra; fehérje [állati vagy növényi eredetű, nyersanyagként]; fehérjék gyártási

felhasználásra; fehérje, protein [nyersanyag]; flavonoidok ipari célokra [fenolvegyületek]; gabona

feldolgozásának melléktermékei, ipari használatra; glutén ipari használatra; glükóz ipari célokra; karbonátok;

kazein ipari használatra; laktóz ipari célokra; laktóz [nyersanyag]; lecitin ipari célokra; lecitin [nyersanyag]; liszt

ipari használatra; mesterséges édesítőszerek [vegyi készítmények]; mész-karbonát [kalciumkarbonát]; nátriumsók

 [kémiai vegyületek]; nyers só; sók ipari használatra; szacharin; szénhidrátok.

5    Állatgyógyászati készítmények; antibiotikumok; étrend-kiegészítők állatok számára; féreghajtók,

anthelmintikumok; gyógyhatású állateledel; gyógynövények; gyógyszerek állatorvosi célokra; immunerősítők;

nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; protein táplálékkiegészítők állatoknak;

 vitaminkészítmények.

 31    Árpa; búza; búzacsíra állati fogyasztásra; dara baromfiknak; darakeverék haszonállatok hízlalására; élesztő

állati fogyasztásra; erősítő takarmány állatoknak; étkezési szezámmag, feldolgozatlan; feldolgozatlan quinoa;

feldolgozatlan rizs; földimogyoróból készült takarmánypogácsa; földimogyoró liszt állatoknak; gabonafélék

feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; kopra [szárított kókuszhús]; korpa [gabona];

kukorica; lenliszt [takarmány]; lenmag állati fogyasztásra; liszt állatoknak; madáreledelek; magvak; magvak állati

fogyasztásra; magvak [gabona]; malátatörköly, sörtörköly; mész állati takarmányhoz; nyers hajdina; olajos

takarmánypogácsák; repce takarmánypogácsák szarvasmarháknak; rizsliszt [takarmány]; rozsmag; só

szarvasmarháknak; szalma [takarmány]; szemes gabona, feldolgozatlan; széna; szeszfőzés során visszamaradt

anyagok [táplálék állatoknak]; takarmány istállóban tartott állatoknak; táplálék házi kedvenceknek; táplálékok és

takarmányok állatoknak (1); táplálékok és takarmányok állatoknak (2); termékek állatok hizlalására; termékek

 baromfi, szárnyasok tojásrakásához; törköly [gyümölcsök visszamaradt részei]; zab.

 ( 111 )  230.420

 ( 151 )  2020.01.17.
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 ( 210 )  M 19 01102

 ( 220 )  2019.04.02.

 ( 732 )  OSTOROSBOR Zrt., Ostoros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  230.421

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 01100

 ( 220 )  2019.04.02.

 ( 732 )  OSTOROSBOR Zrt., Ostoros (HU)

 ( 541 )  Csipke ÉDES

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

 ( 111 )  230.423

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 01267

 ( 220 )  2019.04.16.

 ( 732 )  Alphamaths P.M. Kft., Piliscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Megújuló energiaforrásokból nyert elektromos áram; napenergiából nyert elektromos áram.

7    Áramfejlesztő berendezések [generátorok]; áramfejlesztők hajókhoz; dinamók; generátorok; generátorok

szárazföldi járművekhez; generátorok szélturbinákhoz; gőzhajtású elektromos generátorok; hordozható

 elektromos áramfejlesztők.

9    Mobilalkalmazásokhoz való számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a járművek és a mobil

eszközök közötti interakciót és csatlakozást; navigációs és utazási információkat szolgáltató interaktív

 számítógépes szoftverek.

 39    Adathálózatokon történő számítógépes jármű-útvonaltervezés; gps [globális helymeghatározó rendszer]

navigációs szolgáltatások; gps navigációs szolgáltatások; levelek és csomagok nyomonkövetése; szállítmányok

nyomon követése és megfigyelése [szállítással kapcsolatos információ]; személy- és teherszállító járművek

számítógépek vagy globális helymeghatározó rendszerek segítségével történő nyomon követése [szállítási

információk]; személygépjárművek számítógépek vagy globális helymeghatározó rendszerek segítségével történő

nyomon követése [szállítási információk]; áruk kézbesítése futár útján; áruk, dokumentumok, csomagok és

levelek gyűjtése, szállítása és kézbesítése; áruk kézbesítése futárszolgálat útján; csomagátvételi szolgáltatások;

csomagfelvevő szolgáltatások; csomagkézbesítés, csomagszállítás; csomagküldemények elosztása; csomagok

begyűjtésének megszervezése; csomagok futárposta általi kézbesítése; csomagok kiszállítása; csomagok közúti

kézbesítése; csomagok összegyűjtése; csomagok szárazföldi kézbesítése; csomagszállítás; csomagszállítás

megszervezése; dokumentumok kézbesítése [kézben szállítva]; dokumentumok szállítása; dokumentumok

kézbesítése nem elektronikus úton; dokumentumok kézbesítése; futár szolgáltatások; futár- és

küldöncszolgáltatások; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére]; futárszolgáltatások; futárszolgáltatások

áruk kézbesítéséhez, kiszállításához; futárszolgáltatások csomagok kézbesítéséhez; futárszolgáltatások

kereskedelmi áruk eljuttatására; futárszolgáltatások levelekhez; futárszolgáltatások üzenetekhez; levelek
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begyűjtése; levél kézbesítés; levelek és csomagok kézbesítése és továbbítása; levelek felvétele és kézbesítése;

levelek gyors házhozszállítása; levelek kézbesítése; levélkézbesítés posta és/vagy futár útján; levéltovábbító

szolgáltatások; levéltovábbítás; postacsomag szállítási szolgáltatások; postai kézbesítés, levélkézbesítés; postai

küldemények futár általi kézbesítése; postai küldemények kézbesítése és továbbítása; szállítás futár által;

szárazföldi csomagszállítás megszervezése; üzenet kézbesítés; üzenetek kézbesítése [futárszolgálat]; egynapos

kirándulások szervezése; egynapos túrák szervezése és lefoglalása; járművek túrákhoz és kirándulásokhoz való

biztosítása; kirándulások, egynapos utak és városnéző túrák szervezése; kirándulások szervezése turisták számára;

körutak és városnézések megszervezése és lebonyolítása; szállítási szolgáltatások városnéző körutakhoz;

városnézés [turizmus]; városnézések megszervezése; városnézések vezetése; városnéző körutak és egynapos

kirándulások tervezése és szervezése; városnéző körutak és kirándulások szervezése; városnéző körutak

szervezése; városnéző túrák szervezése [szállítás]; városnéző túrák szervezése, lebonyolítása; városnéző túrák

szervezése; autóbérlés megrendelése; autóbérlési szolgáltatások; autóbérlési szolgáltatásokra vonatkozó

információk biztosítása; autókölcsönzés; autókölcsönzés megszervezése; autókölcsönzési szolgáltatások;

autókölcsönző ügynökségi szolgáltatások [foglalás]; bérautó lefoglalása; bérelt autóval történő szállítás; bérelt

járművek biztosítása személyszállításra; elektromos autók bérbeadása; gépjármű-kölcsönzési szolgáltatások;

gépjárműkölcsönzés; gépjárműkölcsönzési szolgáltatások; gépjárművek bérbeadása; gépjárművek kölcsönzése;

gépjárművek szerződéses kölcsönzése; gépkocsi kölcsönzéshez kapcsolódó foglalási szolgáltatások;

gépkocsikölcsönzés; gépkocsikölcsönzés megszervezése; gépkocsikölcsönzési szolgáltatások; gps-szel felszerelt

járművek bérbeadása; hajóbérlés; hajóbérlésre vonatkozó információk szolgáltatása; hajók bérbeadása; hajók,

csónakok kölcsönzése; hajókölcsönzés; haszonjárművek bérbeadása; helyzetmeghatározó szolgáltatások

gépjárművekhez; hidrogénautók kölcsönzése; információnyújtás bérelhető autókról interneten keresztül;

jachtkölcsönzési szolgáltatások; jachtok bérbeadása; járműbérlés; járműbérléssel kapcsolatos foglalási

szolgáltatások; járműkölcsönzés megszervezése; járművek bérbeadása; járművek bérbeadása szállításra; járművek

bérbeadása utazáshoz; járművek kölcsönzése; járművek kölcsönzése és bérbeadása; járművek kölcsönzése,

járműkölcsönzés; járművek kölcsönzése, különösen gépkocsik és teherautók; járművek kölcsönzésének

megszervezése; járművek szerződéses bérbeadása; kerékpár-megosztási szolgáltatások; kerékpárbérlési

szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; kerékpárkölcsönzés; kölcsönzött járművek rendelkezésre bocsátása;

közúti járművek bérbeadása; közúti gépjárművek bérbeadása; motorcsónakok kölcsönzése; motorkerékpárok

kölcsönzése; robogók bérbeadása szállítási célokra; szárazföldi gépjármű kölcsönzési szolgáltatások; szárazföldi

gépjárművek bérbeadása; szárazföldi gépjárművek kölcsönzésével kapcsolatos szolgáltatások; szárazföldi

járművek bérbeadása; szárazföldi járművek kölcsönzése, bérbeadása; szárazföldi járművek kölcsönzése;

szerződéses járműkölcsönzés; vitorlások bérbeadása; vízi járművek bérbeadása; vízi járművek, jachtok, hajók és

csónakok szerződéses bérbeadása; kézikocsik bérbeadása; járműalkatrészek bérbeadása; elektromos rollerek

bérbeadása; elektromos közlekedési és sport eszközök bérbeadása; elektromos közlekedési és sport eszközök

bérbeadása mobiltelefonos applikáción keresztül; elektromos rollerek bérbeadása mobiltelefonos applikáción

keresztül; elektromos bicikli, elektromos roller, elektromos autó bérbeadása telefonos és számítógépes

 applikáción keresztül.

 ( 111 )  230.424

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 01613

 ( 220 )  2019.05.14.

 ( 732 )  HEAVEN HOME Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Szentkirályi-Holota Szabolcs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükör, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, gyöngyházból, tajtékból, celluloidból és mindezek pótanyagából vagy
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 műanyagból készült lakberendezési cikkek.

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

 ( 111 )  230.425

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 01779

 ( 220 )  2019.06.05.

 ( 732 )  GARAGE TOOLS Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Emelő berendezések; emelőszerkezetek [gépek]; pneumatikus emelők; pneumatikus használtolaj elszívók;

préslégmotorok, sűrített levegős motorok; sűrített levegős gépek; szerszámgépek; szerszámok [géprészek];

 szivattyúk [gépek, motorok vagy hajtóművek részei]; teherfelvonók, emelők, csörlők; szerszámgépek, erőgépek.

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök.

9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

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

  37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

 ( 111 )  230.426

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 01966

 ( 220 )  2019.06.20.

 ( 732 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ATV.hu

 ( 511 ) 9    Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok

elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák;

anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,

kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök

[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók

(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok

elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;

asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;

audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;

autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi

célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,

hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó

automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére

szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;

biochipek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók;

biztonsági övek, hevederek nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek

[kódoló eszközök]; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz;

bőrvastagságmérő készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok,

búvárálarcok; búvárpipák; búvárpipák, légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók;

CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások

elektromos vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek];
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csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető

berendezések]; cseppentők mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási célokra; csuklótámaszok számítógépekhez;

dekompressziós kamrák; demagnetizáló készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők;

derékszögű vonalzók méréshez; derékszög vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra;

detektorok; diafragmák [akusztika]; diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos

berendezésekhez; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia];

digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; digitális

személyi asszisztensek [PDA-k]; digitális személyi asszisztens [PDA]; diktafonok; dinamométerek, erőmérők;

díszítő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások

[elektromos csatlakozások]; DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok

[elektromosság]; elágazódobozok [villamosság]; elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző

háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikai készülékek

vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek

(2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók;

elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek,

akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos

érintkezők; elektromos és elektronikus effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos

kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos kerítések; elektromos

kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok; elektromos kommutációs készülékek; elektromos

konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos tekercsek; elektromos

veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső;

elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben

lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák;

elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek

állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem

robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások,

elektromos; elosztódobozok [elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák

[elektromosság]; epidiaszkópok; equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok

televíziókészülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző

készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók

elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok

[felvétel]; fejvédő eszközök; fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző

berendezések, elektromos; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényceruzák vizuális

kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti

diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok;

fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló

készülékek; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók;

fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz, közlekedési balesetek

megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és

fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2); feszültségnövelő

transzformátorok; feszültségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó

készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló fejek

[oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszám-szabályozók

lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek (2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos

elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok

(1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fürdőszobai mérlegek; füstjelző

berendezések; galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló

eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás
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csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező; hajlékonylemezek, flopilemezek;

hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló

készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek;

hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz;

hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszórószekrények, hangszóródobozok;

hangvezetők, hangcsatornák; hanyattegerek, trackball-ok [számítógépes eszközök]; háromdimenziós

szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez (1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2);

határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak [fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró]

készülékek; higanyos libellák; hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható

médialejátszók; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem

gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek;

hőmérsékletszabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával;

huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek;

infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri

chipek; integrált áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős

terminálok; interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs

készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések;

iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések;

játékszoftverek; jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőlámpák;

jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez;

kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság];

kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő készülékek,

berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek; kemencék laboratóriumi

használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek; keretek diapozitívekhez;

kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi számítógépek [PDA]; kiegyensúlyozó

készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (2); kihangosító készletek telefonokhoz;

kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális kábelek; kódolt azonosító

karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok; kompakt lemezek, CD-k

[audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók;

korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes;

köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa berendezések

[jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek; központosító

készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják; kromatográfiás berendezések laboratóriumi használatra;

kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED]; laboratóriumi

centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1); laktométerek,

tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csíptetős szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok; laptop

számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek

búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek

légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók,

dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek;

lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető

csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető grafikák

mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető számítógépes játékszoftverek;

letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek

nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek; logok, hajósebesség mérő műszerek;

lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez; lopásgátló berendezések, elektromos;

lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek]; magasságmérő műszerek; mágneses

adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI]
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berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek;

mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához];

matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével működő berendezésekhez,

készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek;

mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőcsónakok;

mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2); mentőmellények (3);

mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeg-analizátorral; mérőasztalok [felmérő,

tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos;

mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai léggömbök; meteorológiai

műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai eszközökhöz; mikrométerek;

mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép hardver];

monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet]; munkamegfigyelő-, ellenőrző tükrök;

munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; műholdkereső

mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];

nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez;

napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök;

nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő

eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; objektívek

[lencsék] optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási

készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek (laboratóriumi -); operációs rendszer

programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok;

optikai karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai

szálak [üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére;

orsók [fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló

készülékek; ózonizátorok, ózonizálók; összeadógépek; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek;

pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok; petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták;

pirométerek; pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek;

precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök];

radarkészülékek; rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari használatra; radiológiai készülékek ipari használatra;

rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok

[elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő készülékek; relék, elektromos; reosztátok;

részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi

célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek nem gyógyászati célokra; röntgensugarak

elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari célokra;

röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra; savmérők, acidiméterek

akkumulátorokhoz; savsűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességjelzők; sebességmérő

műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők, sófokolók; sötétkamrák

[fényképészet]; sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötét üveg, lemez keretei [fényképészet]; speciális

laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok; spektroszkópok; sportsípok;

stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő berendezések (2); súlymérő

készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó berendezések, elektromos; szabászati

mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek; számítógépek; számítógépes hardver;

számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok [letölthető szoftverek];

számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes

szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában;

számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek;

számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök; számlálók, mérőműszerek;

számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet]; szavazógépek; szegélyjelzők, szegélyjelölők;
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szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló szélzsákok; szélmérők,

anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1);

szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk; szerszámbefogó- és

vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [OLED]; szextánsok; szferométerek; szigetelt rézhuzalok;

szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;

szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező

műszerek (1); szintező műszerek (2); szirénák; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; szolenoid

szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szögmérők

[mérőműszerek]; sztereoszkópikus berendezések; sztereoszkópok; szűrők légzőmaszkokhoz; táblagépek; táblagép

tokok; tachométerek; tanító robotok; tárolók, tartók mikroszkóp tárgylemezekhez; tartók elektromos

tekercsekhez; távadók, transzmitterek [távközlés] (1); távadók, transzmitterek [távközlés] (2); távcsövek,

látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók;

távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek; távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő

berendezések; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek];

telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs

készülékek ékszerek formájában; teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok;

térdpárnák, térdvédők munkásoknak; termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; tesztelő készülékek

nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi

asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1);

tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások

elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;

túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk

tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tűzcsapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,

tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler-rendszerek;

tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; tv-súgógépek; ujjbőségmérők;

ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;

üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló

szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek];

varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok/-maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;

védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;

védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti

berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek

[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli

telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;

videomagnók, képmagnók; videotelefonok; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító

jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére;

villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek;

visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek;

vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók;

vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók [fényképészet] (1);

zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok]; zsebszámológépek;

 zsinórok csíptetős szemüveghez.

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

levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása

számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];

hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás

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

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];
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mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs

eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (1); távírón keresztüli

kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; 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); telefonok

kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós

műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása

számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése; vezeték nélküli

 műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.

 41    Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok

kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

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

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

lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem

reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése

és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken;

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok];

játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása;

kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;

mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; 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; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók

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

óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással

kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;

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

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2);

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

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

szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési

szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M355



[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  230.427

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 02094

 ( 220 )  2019.07.03.

 ( 732 )  MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NATURLAND

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súroló szerek, szappanok; illatszerek; illóolajok; levegő illatosító készítmények;

balzsamok nem gyógyászati célra; esszenciális olajok, nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények;

bőrápoló kozmetikumok; krémek bőrhöz; gyógynövény kivonatok kozmetikai célokra; kozmetikai krémek;

masszázs készítmények nem gyógyászati célokra; fogkrémek; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló

anyagok; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; dezodorok; szappanok; szájvizek nem gyógyászati célra;

 kozmetikai szerekkel impregnált kendők; hajápoló szerek; vatta kozmetikai használatra; zsírok kozmetikai célra.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; alginátok gyógyszerészeti célokra; alginát étrend-kiegészítők;

aloe vera készítmények gyógyszerészeti célokra; antibakteriális szappanok; cellulóz-észterek gyógyszerészeti

célokra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványvizek gyógyászati használatra; ásványi sók fürdőkhöz; élelmi

rostok; fürdőkészítmények gyógyászati célra; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; cukor gyógyászati célokra;

diabetikus készítmény gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati célokra; étrend-kiegészítők nem

gyógyászati használatra; protein étrend-kiegészítők; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati célokra; fürdősók;

gyógynövények; gyógynövénykivonatok orvosi célra; gyógyhatású olajok; gyógyhatású teák, főzetek;

gyógyszappanok; gyógyszerészeti készítmények bőrápolásra; hashajtók; hajkrémek gyógyászati használatra;

gabonafélék feldolgozásának melléktermékei dietetikai vagy gyógyászati célokra; gyógyászati célokra adaptált

italok; gyógyászati célra alkalmas élelmiszerek; gyógyszeres piperekészítmények; gyógyszeres fogkrémek;

gyógytápanyag készítmények gyógyászati használatra; gyógyhatású iszap; növényi gyökerek orvosi használatra;

nyomelemek gyógyászati célra; izzadás elleni szerek; kazein étrend-kiegészítők; keményítő diétás használatra;

kenőcsök gyógyszerészeti használatra; növényi kivonatok gyógyászati felhasználásra; propolisz orvosi célokra;

szájöblítők gyógyászati célokra; tamponok; terapeutikus fürdőkészítmények; tinkturák gyógyászati használatra;

zsírok, olajok gyógyászati használatra; táplálékkiegészítők; termálvizek; vitaminkészítmények; vitaminpótló

tapaszok; vatta gyógyászati célokra; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására

 szolgáló készítmények; gombaölőszerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 29    Húskivonatok; szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok; tej- és tejtermékek; étkezési

olajok és zsírok; fehérje készítmények emberi fogyasztásra; albumin emberi fogyasztásra; zselatin emberi

 fogyasztásra.

 30    Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; müzlik; zab-alapú ételek; aromás

készítmények élelmezéshez; méz; melaszszirup; só; mustár; ecet; fűszeres mártások; fűszerek; természetes

 édesítőszerek.

 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss

 gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények; alga emberi fogyasztásra; maláta.
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 32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

 és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  230.428

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 02259

 ( 220 )  2019.07.18.

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

 ( 541 )  Lidoxal

 ( 511 )  5    Fülcsepp - orvostechnikai eszköz.

 ( 111 )  230.429

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 02254

 ( 220 )  2019.07.17.

 ( 732 )  Gajáry Erika Zsuzsanna, Törökbálint (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.430

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 02248

 ( 220 )  2019.07.17.

 ( 732 )  OPTICNET Hungary Egyesülés, Budapest (HU)

 ( 740 )  LIBER Ügyvédi Iroda, Dr. Liber Ádám, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámozási, marketing

és promóciós szolgáltatások; hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; online rendelési

szolgáltatások; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; áruk és szolgáltatások engedélyezésének

kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott

marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési-

és reklámszolgáltatások; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; online

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szabadtéri reklámozás, hirdetés;

szponzorok felkutatása; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; üzleti konzultációs és
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 tanácsadási szolgáltatások; franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tanácsadás.

 44    Emberi egészségügyi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi

vizsgálatok; egészségügyi szűrés; orvosi szűrővizsgálatok; gyógyászati vizsgálati szolgáltatások betegségek

diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatban; gyógyászati szolgáltatások krónikus fájdalom kezelésének

területén; egészségügyi szűrési szolgáltatások a fejfájás területén; egészségügyi szűrési szolgáltatások a nyakfájás

területén; személyek kezelését és diagnózisát szolgáló orvosi elemzés; egészségfelmérési vizsgálatok;

látásvizsgálati [optikusi] szolgáltatások; optikai szolgáltatások; optikai tesztek; optikusok szolgáltatásai;

 szemészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  230.431

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 02406

 ( 220 )  2019.08.05.

 ( 732 )  Intertoll-Europe Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   37    Útkarbantartás; útépítés.

  39    Útdíj-szedő állomások üzemeltetése országúton és autópályán; útdíjas utak működtetése.

  42    Mérnöki tanácsadás; talajmozgatási technológiával (útépítés) kapcsolatos műszaki konzultáció.

 ( 111 )  230.432

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 01949

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  QUADRON Kibervédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

 szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok.

 41    Oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása;

személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése;

 tananyagfejlesztés.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok

konvertálása [kivéve a fizikai átalakítást]; dokumentumok digitalizálása; elektronikus adattárolás; felhőalapú

számítástechnika; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete

internetes visszaélések felderítése érdekében; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél

számára [információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kihelyezett

szolgáltatók az információs technológia területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; nem helyszíni biztonsági

mentés; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek kölcsönzése/bérbeadása,

szoftver frissítése; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete

jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek

felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos
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tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok elektronikus

felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szerver hosting, szerver

bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint

szolgáltatás [SAAS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs

technológiai tanácsadás; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes

 oldalakhoz.

 ( 111 )  230.433

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 01964

 ( 220 )  2019.06.20.

 ( 732 )  Vadex Mezőföldi Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

 ( 111 )  230.434

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 01962

 ( 220 )  2019.06.19.

 ( 732 )  Hudák Péter, Gödöllő (HU)

 Petrasovits Zoltan, Szolnok (HU)

 ( 541 )  RAO

 ( 511 )  20    Bútorelemek; bútoregységek; bútorok; bútorlábak; bútorkarfák; bútorlábak (nem fémből); bútorhuzatok

(formára igazított -); bútorgörgők; bútorfiókok; bútorelemek [készletben árusított] bútorok összeszerelésére;

bútorelemek írott anyagok, könyvek bemutatására; bútorelemek írószerek és papíráruk bemutatására; bútorok

beépített ággyal; bútorok beltéri akváriumokhoz; bútorok beltéri terráriumokhoz; bútorok előadótermekbe;

bútorok és lakberendezési tárgyak; bútorok étkezdékbe; bútorok (felfújható); bútorok ipari használatra; bútorok

irattárolási célokra; bútorok kedvtelésből tartott állatok számára; bútorok lakásokba, irodákba és kertekbe;

bútorok lakóautókhoz; bútorok lakókocsikhoz; bútorok mosdókba; bútorok mozgáskorlátozottak részére; bútorok

öltözőkhöz; bútorok számítógépekhez; bútorok szaunákhoz; bútorok tároláshoz; bútorok télikertekbe; bútorok

termékek bemutatására; bútorok testi fogyatékossággal, csökkent mozgásképességgel élők, valamint rokkantak

számára; bútorok viváriumokhoz; bútorpanelek, bútorlapok; bútorpolcok; bútorrészek; bútorszerelvények, nem

fémből; bútorszerelvények [nem fémből készült -]; bútortartók (nem fémből); bútorvázak; bútorzárak (nem

fémből); dönthető támlájú fotelek, szófák [bútorok]; egybeépített helytakarékos bútorok; egymásba rakható

 bútorok; egyszárnyú paravánok, spanyolfalak [bútorok].

 35    Harmadik fél formatervezési mintáinak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül;

harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél

termékeinek és szolgáltatásainak promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik fél weboldalakból

álló címtárainak biztosítása üzleti ügyletek megkönnyítéséhez; harmadik fél zenéjének népszerűsítése online

weboldal-portfólió biztosításával; internetes weboldalakként használható reklámok összeállítása; internetes

weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; marketinggel kapcsolatos információnyújtás weboldalakon

keresztül; online hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő

összehozása céljából; számítógépes hálózatok és weboldalak online reklámozása; termékek és szolgáltatások
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reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

weboldalak reklámozása; weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; weboldalakként használt

reklámok összeállítása; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására;

weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon

 található hirdetési helyek bérbeadása.

 ( 111 )  230.435

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 01963

 ( 220 )  2019.06.19.

 ( 732 )  Kisznyér és Társa Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Emese Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Verlon

 ( 511 )  35    Lábbelikkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos bolti

kiskereskedelmi szolgáltatások; katalóguson keresztül nyújtott lábbelikkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; telefonon keresztül nyújtott lábbelikkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bőr-, és

cipőtisztító és fényesítő készítményekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; bőr-, és cipőtisztító

és fényesítő készítményekkel kapcsolatos bolti kiskereskedelmi szolgáltatások; katalóguson keresztül nyújtott

bőr-, és cipőtisztító és fényesítő készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; telefonon keresztül

nyújtott bőr-, és cipőtisztító és fényesítő készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

cipőkellékekkel, cipőmerevítőkkel és sámfákkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások;

cipőkellékekkel, cipőmerevítőkkel és sámfákkal kapcsolatos bolti kiskereskedelmi szolgáltatások; katalóguson

keresztül nyújtott cipőkellékekkel, cipőmerevítőkkel és sámfákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

telefonon keresztül nyújtott cipőkellékekkel, cipőmerevítőkkel és sámfákkal kapcsolatos bolti kiskereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  230.436

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 01952

 ( 220 )  2019.06.19.

 ( 732 )  Dr. Fónyad Orsolya, Budapest (HU)

 ( 740 )  M. Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  230.437

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 01968

 ( 220 )  2019.06.20.

 ( 732 )  VARIOCOMMERCE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pajor Dávid, Budapest

 ( 541 )  TRIGOTIN

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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 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,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  230.438

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 02097

 ( 220 )  2019.07.03.

 ( 732 )  Schillingné Varga Diána, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  230.439

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 02104

 ( 220 )  2019.07.03.

 ( 732 )  Samsung Electronics Co., Ltd., Gyeonggi-do (KP)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése;

reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és

rendezvények szervezése; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos

szolgáltatások; árubemutatás; promóciós, reklám célú árubemutatás; elektronikus berendezésekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; mobiltelefonokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; jótállási igények

adminisztratív feldolgozása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók számára termékek és

szolgáltatások kiválasztásával kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások okosórákkal kapcsolatban;

kiskereskedelmi szolgáltatások okostelefonokkal kapcsolatban; audiovizuális berendezésekkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 41    Szabadidős rendezvények szervezése; zenei rendezvények szervezése; vállalati rendezvények

(szórakoztatás); szórakoztató rendezvények lebonyolítása; kulturális és művészeti rendezvények szervezése;

 szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 43    Rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása; helyszínek biztosítása

 rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása.

 ( 111 )  230.440

 ( 151 )  2020.01.17.

 ( 210 )  M 19 02098

 ( 220 )  2019.07.03.

 ( 732 )  Matek Oázis Kft., Nagykanizsa (HU)
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 ( 541 )  Matek Oázis - Matek könnyen, érthetően

 ( 511 )  9    Gyermekek oktatásával foglalkozó számítógépes szoftverek; oktatási szoftverek.

 ( 111 )  230.441

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 02163

 ( 220 )  2019.07.11.

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

 ( 541 )  MedSol SMART

 ( 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 az ellátás vagy

felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,

továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,

számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,

búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,

 víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök

mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;

 szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

 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 )  230.442

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 00302

 ( 220 )  2019.02.04.

 ( 732 )  Nissin Foods Élelmiszerek Magyarországi Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Smack Tészta

 ( 511 )  30    Gabonából készült lisztekből, olajos magvakból készült lisztekből, álgabonákból készült lisztekből

 előállított készítmények, sütemény, tészták.

  31    Állat-tápanyagok.

 ( 111 )  230.443

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 02161

 ( 220 )  2019.07.10.

 ( 732 )  Dr. Sesztákné Berecz Marianna, Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Seszták és Társa Ügyvédi Iroda, Kisvárda

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Foglalás panziókban; panziók; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás,

szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; motelek; kempingezési lehetőség biztosítása; bár

szolgáltatások; ételek díszítése; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak; vendéglátás; sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz

 [érkezések és távozások ügyintézése].
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 ( 111 )  230.444

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 02168

 ( 220 )  2019.07.11.

 ( 732 )  Balázsfi Alexandra, Oroszlány (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Estélyi ruhák, színházi jelmezek, ruházati cikkek.

  34    Ruházati cikkek, jelmezek kis- és nagykereskedelmi forgalmazása.

  42    Ruha- és divattervezés.

 ( 111 )  230.445

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 01886

 ( 220 )  2019.06.17.

 ( 732 )  Végh Józsefné, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Warrior Inctinct

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  230.446

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 01994

 ( 220 )  2019.06.24.

 ( 732 )  Minerva Franchise Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szigeti, Raszler & Kulisity Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 )  Minerva Tanulási Alternatíva

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; gyakorlati képzés; iskolák által

nyújtott oktatási szolgáltatások; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése; mentorálás; oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; szakmai

átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; táboroztatás; szemináriumok szervezése és

 lebonyolítása; versenyek szervezése.

 ( 111 )  230.447

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 01946

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; adatok keresését és kinyerését lehetővé tevő számítógépes szoftverek; applikációs szoftver;

letölthető szoftveralkalmazások; munkaerő-menedzsment szoftverek; mobil alkalmazások; számítógépes

e-kereskedelmi szoftver; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez; számítógépes programok online

adatbázisokhoz való hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez; számítógépes szoftver reklámozáshoz; üzleti

 szoftverek.

 35    Emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó

igazgatási tanácsadás; üzleti működési segítségnyújtás vállalatok számára; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás;

reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; cégek
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bemutatása az interneten és egyéb médiákban; egyéni reklámok elkészítése mások számára; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetések elhelyezése; interneten keresztül

biztosított hirdetési szolgáltatások; internetes reklámfelület bérbeadása álláshirdetésekhez; hirdetésszervezés;

munkaerő toborzással, fejvadászattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámok megjelenítése mások részére;

reklámszövegírás; reklámtervezés és -elhelyezés; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; reklámozáshoz,

népszerűsítéshez és marketinghez kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; álláshirdetés; állásbörzék szervezése

és lebonyolítása; állásközvetítő irodák; állásközvetítői konzultáció; fejvadász szolgáltatás; foglalkoztatási

konzultáció, tanácsadás; humán erőforrás részlegként való működés mások számára; humán erőforrásokkal

kapcsolatos konzultáció; munkaerő-felvételi tanácsadás; munkaerő alkalmassági vizsgálata; munka- és munkaerő

közvetítés; munka- és karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások; segítségnyújtás személyzeti

kérdésekben; rövid önéletrajzok készítése mások számára; munkavállalással kapcsolatos információk

szolgáltatása; munkaerő-toborzással kapcsolatos információnyújtás; munkaerő-toborzás; munkaerő-közvetítéssel

kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; munkaerő toborzási hirdetés; munkaerő toborzáshoz

kapcsolódó interjú szolgáltatások; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra; szakmai önéletrajz írása

mások számára; szakmai hozzáértés tesztelése; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos szaktanácsadás a

személyzeti menedzsment terén; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; toborzási információk

nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos statisztikák

 összeállítása; karriertervezési szolgáltatások.

 41    Konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos szemináriumok

 szervezése; blogírási szolgáltatások; elektronikus kiadványok megjelentetése.

 42    Információtechnológiai [IT] szolgáltatások; adatbányászat; multimédiás termékek tervezése és fejlesztése;

számítógépes adatbázisok tervezése; számítógépes rendszerek tervezése; weboldal készítési és karbantartási

szolgáltatás; weboldalak tervezése és készítése; alkalmazás-szolgáltatás; információtechnológiai [IT] konzultáció,

tanácsadás és információs szolgáltatások; keresőmotorok biztosítása kommunikációs hálózatokon való

adatszerzéshez; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; internetes weboldalak

 összegyűjtése.

 ( 111 )  230.448

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 02082

 ( 220 )  2019.07.01.

 ( 732 )  Nyikes Martin, Budapest (HU)

 ( 541 )  PinkCats69

 ( 511 )   42    Ruha- és divattervezés.

 ( 111 )  230.449

 ( 151 )  2020.01.22.

 ( 210 )  M 19 01471

 ( 220 )  2019.05.06.

 ( 732 )  KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Marton Pál, Budapest
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( 546 )

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

 37    Ácsmunkák; állványozás; aszfaltozás; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági

zárak javítása; buldózerek kölcsönzése; csiszolás (2); csiszolás habkővel; csővezetékek építése és karbantartása;

daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; edényszárító gépek bérbeadása; elektromos berendezések üzembe

helyezése és javítása; elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása;

építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari felszerelések kölcsönzése;

épületbontás; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés;

épületszigetelés, épülettömítés; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; fagyasztókészülékek üzembe helyezése és

javítása; felvonók felszerelése és javítása; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok

[újra] futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; gyárépítés; hajóépítés; hidraulikus törési szolgáltatások;

hullámtörő mólók építése; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; járműfényezés; járműjavítás

[üzemzavar]; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműmosás; járművek

karbantartása; járművek karbantartása és javítása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek

tisztítása; javítási információk; jelzések, cégtáblák festése vagy javítása; kábelfektetési szolgáltatások;

kárpitjavítás; kárpitozás; kazánok tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása;

kéményseprés; késélezés; kikötőépítés; konzultáció konstrukciókról; konyhai felszerelések üzembe helyezése;

kőfejtés; kőműves munkák (1); kőműves munkák (2); közművek bevezetése építési területeken; kútfúrás; külső és

belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; mesterséges hókészítés [szolgáltatás];

nyílászárók beszerelése; nyomtatóba való festékkazetták utántöltése, újratöltése; olaj- vagy földgáz-kutak

mélyfúrása; órajavítás; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása

(1); páncéltermek karbantartása és javítása (2); raktárak építése és javítása; repülőgépek karbantartása és javítása;

rozsdamentesítés; számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; szegecselés;

szivattyújavítás; vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; víz alatti

 építkezés; víz alatti javítások; vízelvezető szivattyúk bérbeadása; vízvezeték-szerelés.

 40    Fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; felvetés [szövés]; fémek bevonása (1); fémek hőkezelése,

edzése; fémkezelés; fémöntés; fényképnyomtatás; fénynyomat, fotogravűr; fényszedési szolgáltatások; festési

szolgáltatások; filmelőhívás; fogtechnikusi szolgáltatások; forrasztás; fűtési berendezések kölcsönzése;

galvanizálás; generátorok kölcsönzése; gépjárműablakok színezése; gyapjúfeldolgozás; gyümölcspréselés;

hegesztési szolgáltatások; hímzés; homokfúvási szolgáltatások; hulladék- és szemétégetés; hulladék- és

szemétmegsemmisítés; hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékok és

újrahasznosítható anyagok osztályozása; információ anyagkezelésről; kadmiumozás; kallózás, ványolás;

kötőgépek kölcsönzése; krómozás; kulcsmásolás; laminálás, nyújtás; légkondicionáló berendezések kölcsönzése;

légtisztítás; levegő szagtalanítása (1); lézergravírozás; lisztőrlés; litografálás, kőnyomás; mágnesezés; marás

[forgácsolás]; mérték utáni szabóság; metszés, vésés; mintanyomás; műtárgyak bekeretezése; nikkelezés;

nyeregkészítés, szíjgyártó munkák; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomás; ónozás, ónbevonás;

optikai üveg csiszolása; papír simítás (1); polírozás [csiszolás]; ruhaanyag festése (1); ruhaanyagok

előzsugorítása, beavatása; ruhaanyagok szabása; ruhák átalakítása; sörfőzés; steppelés; színszétválasztás;

színtelenítés, festék lemaratása; szitanyomás; szőrmefestés; szőrmék fényezése; szőrme szatinálása; szövetek
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tűzállóvá tétele; szűcsmunkák; textilanyagok fehérítése; textilanyagok kalanderezése, mángorlása; textilanyagok

kikészítése, appretúrája (1); textilanyagok molymentesítése; textília impregnálása, vízhatlanná tétele; üvegfúvás;

 varrás; veszélyes anyagok ártalmatlanítása; vízkezelés; vulkanizálás [anyagkezelés].

  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.

 ( 111 )  230.451

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 01821

 ( 220 )  2019.06.11.

 ( 732 )  Hernáth Group Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  Balmora

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok.

  43    Bár- és éttermi szolgáltatások; kávézói szolgáltatások.

 ( 111 )  230.452

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 01991

 ( 220 )  2019.06.24.

 ( 732 )  Virágmandula Kft., Pécs (HU)

 ( 541 )  Institutio

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

 kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; tanítási és oktatási anyagok; nyomdabetűk, klisék.

 ( 111 )  230.453

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 02394

 ( 220 )  2019.08.02.

 ( 732 )  Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  230.454

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 01947

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  QUADRON Kibervédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  QUADRON

 ( 511 ) 9    Számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

 szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok.
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 41    Oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása;

személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése;

 tananyagfejlesztés.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok

konvertálása [kivéve a fizikai átalakítást]; dokumentumok digitalizálása; elektronikus adattárolás; felhőalapú

számítástechnika; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete

internetes visszaélések felderítése érdekében; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél

számára [információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kihelyezett

szolgáltatók az információs technológia területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; nem helyszíni biztonsági

mentés; platform-mint-szolgáltatás [PaaS]; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással

kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek kölcsönzése/bérbeadása, szoftver

frissítése; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes

platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan

hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete

üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes

rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes

vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok elektronikus felügyelete

az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];

szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

 weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  230.455

 ( 151 )  2020.01.22.

 ( 210 )  M 19 01474

 ( 220 )  2019.05.06.

 ( 732 )  KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Marton Pál, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Ácsmunkák; állványozás; aszfaltozás; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági

zárak javítása; buldózerek kölcsönzése; csiszolás (2); csiszolás habkővel; csővezetékek építése és karbantartása;

daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; edényszárító gépek bérbeadása; elektromos berendezések üzembe

helyezése és javítása; elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása;

építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari felszerelések kölcsönzése;

épületbontás; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés;

épületszigetelés, épülettömítés; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; fagyasztókészülékek üzembe helyezése és

javítása; felvonók felszerelése és javítása; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok

[újra] futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; gyárépítés; hajóépítés; hidraulikus törési szolgáltatások;

hullámtörő mólók építése; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; járműfényezés; járműjavítás
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[üzemzavar]; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműmosás; járművek

karbantartása; járművek karbantartása és javítása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek

tisztítása; javítási információk; jelzések, cégtáblák festése vagy javítása; kábelfektetési szolgáltatások;

kárpitjavítás; kárpitozás; kazánok tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása;

kéményseprés; késélezés; kikötőépítés; konzultáció konstrukciókról; konyhai felszerelések üzembe helyezése;

kőfejtés; kőműves munkák (1); kőműves munkák (2); közművek bevezetése építési területeken; kútfúrás; külső és

belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; mesterséges hókészítés [szolgáltatás];

nyílászárók beszerelése; nyomtatóba való festékkazetták utántöltése, újratöltése; olaj- vagy földgáz-kutak

mélyfúrása; órajavítás; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása

(1); páncéltermek karbantartása és javítása (2); raktárak építése és javítása; repülőgépek karbantartása és javítása;

rozsdamentesítés; számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; szegecselés;

szivattyújavítás; vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; víz alatti

 építkezés; víz alatti javítások; vízelvezető szivattyúk bérbeadása; vízvezeték-szerelés.

 ( 111 )  230.456

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 01817

 ( 220 )  2019.06.11.

 ( 732 )  HIP-TOM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Helvécia (HU)

 ( 740 )  Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Fehérítőkészítmények, ioncserélt víz és szódabikarbóna; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

 5    Fertőtlenítőszerek.

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

 ( 111 )  230.457

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 02242

 ( 220 )  2019.07.17.

 ( 732 )  Hierholcz Nikolett, Abaliget (HU)

 ( 541 )  Eozin kavicsok

 ( 511 )  30    Csokoládé; csokoládé bevonatú diófélék; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládék; csokoládéval bevont

mandula; diófélék bevonattal [édesség]; édességek diófélékből; fogyasztásra kész desszertek [csokoládéalapú];

kakaót tartalmazó élelmiszerek [fő összetevőként]; mandulás édességek; nem gyógyhatású csokoládés édességek;

nem gyógyhatású csokoládé; nem gyógyhatású cukorbevonatú édességek, drazsék; csokoládébevonatos

 gyümölcsök; csokoládédesszertek.

 ( 111 )  230.458

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 02393

 ( 220 )  2019.08.02.

 ( 732 )  Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  230.459

 ( 151 )  2020.01.28.

 ( 210 )  M 19 01473

 ( 220 )  2019.05.06.

 ( 732 )  Kész Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Marton Pál, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Ácsmunkák; állványozás; aszfaltozás; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági

zárak javítása; buldózerek kölcsönzése; csiszolás (2); csiszolás habkővel; csővezetékek építése és karbantartása;

daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; edényszárító gépek bérbeadása; elektromos berendezések üzembe

helyezése és javítása; elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása;

építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari felszerelések kölcsönzése;

épületbontás; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés;

épületszigetelés, épülettömítés; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; fagyasztókészülékek üzembe helyezése és

javítása; felvonók felszerelése és javítása; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok

[újra] futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; gyárépítés; hajóépítés; hidraulikus törési szolgáltatások;

hullámtörő mólók építése; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; járműfényezés; járműjavítás

[üzemzavar]; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműmosás; járművek

karbantartása; járművek karbantartása és javítása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek

tisztítása; javítási információk; jelzések, cégtáblák festése vagy javítása; kábelfektetési szolgáltatások;

kárpitjavítás; kárpitozás; kazánok tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása;

kéményseprés; késélezés; kikötőépítés; konzultáció konstrukciókról; konyhai felszerelések üzembe helyezése;

kőfejtés; kőműves munkák (1); kőműves munkák (2); közművek bevezetése építési területeken; kútfúrás; külső és

belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; mesterséges hókészítés [szolgáltatás];

nyílászárók beszerelése; nyomtatóba való festékkazetták utántöltése, újratöltése; olaj- vagy földgáz-kutak

mélyfúrása; órajavítás; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása

(1); páncéltermek karbantartása és javítása (2); raktárak építése és javítása; repülőgépek karbantartása és javítása;

rozsdamentesítés; számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; szegecselés;

szivattyújavítás; vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; víz alatti

 építkezés; víz alatti javítások; vízelvezető szivattyúk bérbeadása; vízvezeték-szerelés.

 ( 111 )  230.460

 ( 151 )  2020.01.20.
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 ( 210 )  M 19 02087

 ( 220 )  2019.07.02.

 ( 732 )  POSeidon Solutions Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  Transzparetika

 ( 511 ) 9    Biztonságtechnikai termékek; biztonsági figyelő-ellenőrző berendezések; adatfeldolgozó készülékek,

 berendezések; szoftverek; videófelügyeleti rendszerek.

 35    Kereskedelmi ügyletek; élelmiszerek, italok, ruházati cikkek, illatszerek, kozmetikai cikkek, háztartási

termékek, papíripari cikkek, elektromos, elektronikus és elektromechanikus berendezések és készülékek,

 elektromos háztartási készülékek és gépek értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 45    Szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; biztonsági szolgáltatások; biztonsági kockázatok értékelése;

 biztonsági rendszerek felügyelete; biztonsági kamerák felvételeinek elemzése [biztonsági szolgáltatások].

 ( 111 )  230.461

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 01830

 ( 220 )  2019.06.12.

 ( 732 )  Vakvarjú Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Néma Kacsa Bistro

 ( 511 )  43    Bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró [büfé]

szolgáltatások; borbárok; bankettek szervezése; bankett szolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása;

borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára;

delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; elhelyezés

biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre

árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői

fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és

italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok

biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása

fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek

számára; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és

bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok készítése és

biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok

szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások

számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési szolgáltatások;

ételszobrászat; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermek értékelései; éttermek [szolgáltatások]; éttermekkel és

bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi

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

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

tájékoztató szolgáltatások; főzési tanácsadás; grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi

szolgáltatások; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás

biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás;

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

konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel

kapcsolatban; magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; mobil éttermi

szolgáltatások; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub szolgáltatások;

ramen étterem szolgáltatásai; salátabárok; snack-szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások; sörbárok; sörkert

szolgáltatások; sushi éttermi szolgáltatások; sütési technikákkal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;
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svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások;

szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; személyre szabott étrendtervezési szolgáltatások weboldalon

keresztül; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tájékoztatás bárpultos

szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek

formájában; tájékoztatás nyújtása éttermekkel kapcsolatban; tapas bárok; teaházak; teaházi szolgáltatások;

tempura éttermi szolgáltatások; ügynökségi szolgáltatások éttermi foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások

éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási

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

drinkbár szolgáltatások; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások;

étel biztosítása rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering

intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel

és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások

gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások,

azonnali fogyasztásra; ételosztás hajléktalanoknak vagy hátrányos helyzetűeknek; étkeztetés gyorsbüfékben;

étkeztetési szolgáltatások spanyol ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások iskolák számára;

étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások szanatóriumok számára;

étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési szolgáltatások oktatási intézmények számára;

étkeztetési szolgáltatások japán ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek

számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások kórházak

számára; étkeztetési szolgáltatások nyugdíjasotthonok számára; éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás

szervezése születésnapi bulik számára; japán ételek készítése azonnali fogyasztásra; japán éttermekben nyújtott

szolgáltatások; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel biztosítása a rászorulóknak; jótékonysági

szolgáltatások, nevezetesen étel és ital biztosítása; kávéellátási szolgáltatások irodák számára [italok biztosítása];

kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; receptekkel kapcsolatos tanácsadás;

sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások vásárokra, kóstolókra és nyilvános eseményekre; sonkavágásra

szakosodott catering szolgáltatások esküvőkre és magáneseményekre; spanyol ételek készítése azonnali

fogyasztásra; spanyol éttermi szolgáltatások; szállodai catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz

szervezése; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén; udon és soba éttermek szolgáltatásai;

üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára;

 vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipar.

 ( 111 )  230.462

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 02081

 ( 220 )  2019.07.01.

 ( 732 )  Egedi-Kovács Melinda, Budapest (HU)

 Nagy Norbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási

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

oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyomdabetűk; klisék; könyvek; könyvjelzők; naptárak; noteszok;

nyomtatványok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; tolltartók; képek; kártyák; karton; füzetek;

 folyóiratok; újságok; szórólapok; formanyomtatványok, űrlapok.

 35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; on-line hirdetői tevékenység
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számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; on-line könyvkereskedelem; eladási propaganda mások számára;

marketing; reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

 reklámfilmek előállítása; telemarketing szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások, könyvkiadás; folyóirat- és lapkiadás; kulturális vagy nevelési

célú kiállítások szervezése; oktatás; coaching [tréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szövegek

kiadása, (nem reklámcélú); tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; elektronikus desktop kiadói

tevékenység; sport és fitnesszolgáltatások; fitnesz klub szolgáltatások; sportklub szolgáltatások, jógaklub

 szolgáltatások; jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sportesemények megszervezése.

 ( 111 )  230.463

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 02083

 ( 220 )  2019.07.01.

 ( 732 )  Nyikes Martin, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Ruha- és divattervezés.

 ( 111 )  230.464

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 01645

 ( 220 )  2019.05.23.

 ( 732 )  Laptopszalon Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Csuklótámaszok számítógépekhez; egérpadok; egér (számítógép-periféria); fejhallgatók; játékszoftverek;

központi adatfeldolgozó egységek; laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok;

memóriakártyák videojátékgépekhez; mikroprocesszorok; monitorok (számítógép hardver); okosszemüvegek;

operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; számítógép billentyűzetek;

számítógépek; számítógépes hardver; számítógépek programok (letölthető szoftverek); számítógépes programok,

rögzített (1); számítógépes szoftverek, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes

szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó

 tokok, táskák; számítógép memória eszközök; USB pendrive-ok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; áruösszehasonlító szolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; célzott marketing; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási

adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyagok
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kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; számítógépes

 fájlkezelés, adatkezelés.

 ( 111 )  230.465

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 01317

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  FremantleMedia Limited, London (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; az interneten keresztül

biztosított szolgáltatások reklámja; médiastratégiai tervezés és marketing televízió műsorokkal és filmekkel

kapcsolatosan; televíziós és rádiós reklámok; szervezés (kereskedelmi vagy reklám célú vásár és

kiállítás/bemutató); adatfeldolgozás; üzleti információ biztosítása; marketing szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; reklámozás és hirdetés, promóciós és marketingszolgáltatások elektronikus média vagy

információk interneten vagy egyéb kommunikációs hálózaton keresztüli biztosításához kapcsolódóan; adatgyűjtés

a számítógépes adatbázisokba; kiskereskedelmi szolgáltatások könyvekkel, DVD-kkel, CD-lemezekkel, pólókkal

és más televízió-show-khoz kapcsolódó egyéb árucikkekkel, játékokkal, számítógépes játékokkal,

videojátékokkal, elektronikus játékokkal, nyomdaipari termékekkel, étellel, itallal, ruházattal, lábbelikkel,

fejfedőkkel, főzőberendezésekkel, konyhaeszközökkel, edényekkel és üvegáruval kapcsolatban, az interneten

keresztül nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatásokat is ideértve; hirdetési hely biztosítása és bérbeadása;

valamennyi fenti szolgáltatás számítógépes adatbázisból, internetről vagy más kommunikációs eszköz útján

elérhető szolgáltatás; promóciós szolgáltatások mások megbízásából; promóciós szolgáltatások on-line

 szórakoztatás és oktatás formájában.

 38    Műsorszórás; televíziós műsorszórás; rádiós műsorszórás; műholdas televíziós műsorszórás; kábeltelevíziós

műsorszórás; telefonos kommunikáció; interaktív telefon szolgáltatások; telefonos üzenetküldő szolgáltatások;

kommunikációs (távközlési) szolgáltatások rádió, telefon, internet, globális hálózat, kábel, szatellit, mikrohullámú

 és/vagy elektromos rendszer összeköttetés útján.

 41    Televízióval, filmekkel, rádióval és/vagy színházzal kapcsolatos oktató és szórakoztató szolgáltatások;

rádió- és televízió programok, filmek és show műsorok gyártása (produkció) és előadása; oktatás televízió és

rádió segítségével és televíziós és rádiósoktatás; szórakoztatás televízió és rádió segítségével; versenyek

szervezése (oktatási vagy szórakoztatási célra); interaktív telefonos versenyek; kiadói szolgáltatás; mozifilmek,

show-k, rádió és/vagy televízió programok gyártása; oktatás és szórakoztatás rádió, televízió, kábel, telefon,

internet összeköttetés segítségével; show-k szervezése; hanglemezek, előre rögzített show-k, rádió és/vagy

televízió programok kölcsönzése; műsoros videofelvételek és hangfelvételek gyártása; szórakoztató műsorok

gyártása; szórakoztató televíziós műsorok gyártása; filmgyártás; színházi produkciók készítése; játékok

szervezése; televíziós szórakoztató műsorok gyártása a nézők telefonos közreműködésével; mobiltelefonos

 interaktív szórakoztató show-k; internetes játékok szervezése.

 ( 111 )  230.466

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 02079

 ( 220 )  2019.06.28.

 ( 732 )  Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft., Budapest (HU)
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 ( 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 )  230.467

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 02236

 ( 220 )  2019.07.17.

 ( 732 )  Szabó József, Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek; applikációs szoftver; számítógépes szoftverek.

 36    Biztosítás, biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási

 szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosításközvetítés, mezőgazdasági növénybiztosítás.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  230.468

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 02086

 ( 220 )  2019.06.28.

 ( 732 )  Kiss Noémi, Sárrétudvari (HU)

 Csíkos Csaba Gábor, Wien (AT)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok, szappanok, testápoló, tusfürdő, sampon.

 ( 111 )  230.469

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 00494

 ( 220 )  2019.02.18.

 ( 732 )  Content Factory Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Aranyszem

 ( 511 )  41    Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok

kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

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

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

lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,
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filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem

reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése

és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken;

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok];

játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása;

kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;

mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; 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; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók

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

óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással

kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;

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

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2);

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

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

szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési

szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek

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

[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  230.470

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 02237

 ( 220 )  2019.07.17.

 ( 732 )  Temesvári Richárd, Vác (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és marketing tevékenység; reklám; marketing és promóciós szolgáltatások; piackutatási

 szolgáltatások; online piac biztosítása.

  41    Oktató anyagok.
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 42    Számítógépes szoftverek és internetes megoldások tervezése, fejlesztése és telepítése; web-oldalak

tervezése, elkészítése, honosítása, kezelése és/vagy karbantartása; internet alapú szociális hálózat tervezése,

 kezelése és megfigyelése; a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, tanácsadások és segítségnyújtás.

 ( 111 )  230.471

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 01824

 ( 220 )  2019.06.12.

 ( 732 )  Deniz P. Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 541 )  Junus Coban

 ( 511 )   25    Férfi női ruházat; férfi női lábbelik.

 ( 111 )  230.472

 ( 151 )  2020.01.20.

 ( 210 )  M 19 02002

 ( 220 )  2019.06.24.

 ( 732 )  Helvex Gyógyszerészeti Kutató, Gyártó és Forgalmazó Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  230.474

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02703

 ( 220 )  2019.09.05.

 ( 732 )  Nagyhegyesi TAKARMÁNY Kft., Nagyhegyes, (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Missy

 ( 511 )   31    Táplálékok és italok állatoknak.

 ( 111 )  230.475

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02534

 ( 220 )  2019.08.14.

 ( 732 )  Boronkay Bence, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi szolgáltatások, biztosítások, értékbecslési, finanszírozási szolgáltatások.

 ( 111 )  230.476

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02225

 ( 220 )  2019.07.16.
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 ( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja

 (HU)

 ( 740 )  Somogyi és Bende Ügyvédi Iroda, Szentkirályszabadja

 ( 541 )  HUMINIQUM

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

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

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

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus

fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások;

aromaterápiás szolgáltatások; egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

 kertészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  230.477

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02232

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  Sefcsik Soma Zoltán, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Attila, Debrecen

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  230.478

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02702

 ( 220 )  2019.09.05.

 ( 732 )  Nagyhegyesi TAKARMÁNY Kft., Nagyhegyes (HU)
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 ( 740 )  Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Marley

 ( 511 )   31    Táplálékok és italok állatoknak.

 ( 111 )  230.479

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02701

 ( 220 )  2019.09.05.

 ( 732 )  Duan Chao, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermek [szolgáltatások]; gyorséttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 111 )  230.480

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02700

 ( 220 )  2019.09.05.

 ( 732 )  Nagyhegyesi TAKARMÁNY Kft., Nagyhegyes (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GoldenCat

 ( 511 )   31    Táplálékok és italok állatoknak.

 ( 111 )  230.481

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02689

 ( 220 )  2019.09.05.

 ( 732 )  FITOMARK-94 Kft., Tolcsva (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  Sissi

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével; borok; szeszes italok; bor alapú italok; desszertborok.

 ( 111 )  230.482

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02683

 ( 220 )  2019.09.05.

 ( 732 )  HOVÁNY Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Pálvölgyi László Ügyvédi Iroda, Kecskemét

 ( 541 )  RAGARDA

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 gombostűk és tűk; művirágok; hajdíszek; póthajak.

 ( 111 )  230.483
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 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02552

 ( 220 )  2019.08.15.

 ( 732 )  Wágner László, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Furniyou

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

 ( 111 )  230.484

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02551

 ( 220 )  2019.08.15.

 ( 732 )  Wágner László, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Alfakant

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

 ( 111 )  230.485

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 01961

 ( 220 )  2019.06.19.

 ( 732 )  Finna-Med Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 és állatok részére.

 ( 111 )  230.486

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02089

 ( 220 )  2019.07.02.

 ( 732 )  Molnárné Vörös Katalin, Pápa (HU)
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 ( 740 )  Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 111 )  230.487

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02100

 ( 220 )  2019.07.03.

 ( 732 )  Opticon Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftver, számítógépes hardver.

 ( 111 )  230.488

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02091

 ( 220 )  2019.07.03.

 ( 732 )  Fekete Tünde, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Keczán Márk Pál, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; szabadtéri reklámozás,

 hirdetés.

 ( 111 )  230.489

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02101

 ( 220 )  2019.07.03.

 ( 732 )  Opticon Kft., Kecskemét (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftver, számítógépes hardver.

 ( 111 )  230.490

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02107

 ( 220 )  2019.07.04.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M380



 ( 732 )  Szilágyi Péter, Jud. Bihor (RO)

 ( 740 )  KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 )  FRAMBLE

 ( 511 )  9    Digitális fényképkeretek, szoftver digitális fényképkeretekhez.

 ( 111 )  230.491

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02090

 ( 220 )  2019.07.02.

 ( 732 )  Veneosys.com Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  Mándó és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Értékesítési promóciós szolgáltatások;hirdetési- és reklámszolgáltatások;információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése;információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;írott kommunikáció és

adatok regisztrálása;kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások;on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; reklámterjesztés;vállalati kommunikációs szolgáltatások; webindexelés

 kereskedelmi vagy reklám célokra.

 41    Know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú

 kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás biztosítása; szakmai átképzés.

  42    Energetikai vizsgálat; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); szoftver mint szolgáltatás [SaaS].

 ( 111 )  230.492

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02105

 ( 220 )  2019.07.03.

 ( 732 )  Z-TECH BIKE Kereskedelmi Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Elektromos gördeszkák; elektromos járművek; elektromos kerékpárok; furgonok [járművek]; gépkocsik;

golfautók [járművek]; hajók (1); hajók (2); háromkerekű áruszállító kerékpárok; kerékpárok; lábbal hajtható

rollerek [járművek]; mopedek; motorkerékpárok; motoros robogók; robogók mozgáskorlátozottaknak;

 szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti, helyváltoztató eszközök, járművek; triciklik.

 ( 111 )  230.493

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02103

 ( 220 )  2019.07.03.

 ( 732 )  Vidékháló Kft., Kecskemét (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftver, számítógépes hardver.

 ( 111 )  230.494

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02108

 ( 220 )  2019.07.04.

 ( 732 )  EXCELLENT GAME Mozgásakadémia és Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  230.495

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02257

 ( 220 )  2019.07.18.

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp.z.o.o.Sp.k., Wadowice (PL)

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M382



energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];

smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok];

friss gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes;

 szörpök limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 111 )  230.496

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02251

 ( 220 )  2019.07.18.

 ( 732 )  Assist-Trend Kft., Lábatlan (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Illatszer készítmények; kozmetikai szerek; levegőillatosító készítmények; mosodai készítmények;

mosószerek/tisztítószerek nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; polírozó készítmények;

 súroló oldatok; szappan; tisztítószerek háztartási használatra.

5    Állatgyógyászati készítmények; diagnosztikai készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra;

gyógyszerészeti készítmények; légtisztító készítmények; levegőszagtalanító készítmények; parazitaölő szerek;

 penész elleni vegyi készítmények; rovarirtó szerek.

 16    Csomagolópapír; egészségügyi papír; WC papír; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra;

 papírtörölközők; papírzsebkendők; papírtörlők; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szűrőpapír.

 21    Szappanadagolók; szappantartók; tisztítórongyok; toalett eszközök; toalett kefék; WC-kefék;

 toalettpapír-tartók; törölközőtartók és törölközőtartó gyűrűk; virágcserepek; virágládák ablakba; vödrök.

 35    Árubemutatás; célzott marketing; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint

 gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme.

  37    Épület (belső) tisztítása, takarítása; fertőtlenítés.

 ( 111 )  230.497

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02252

 ( 220 )  2019.07.18.

 ( 732 )  dr. Pápay Zsófia Edit, Budapest (HU)

 ( 541 )  ERENOX

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők; antioxidáns táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők nem

gyógyászati használatra; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; humán étrend kiegészítők; nem

gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi

 fogyasztásra.

 ( 111 )  230.498

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02570

 ( 220 )  2019.08.21.

 ( 732 )  Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  3    Dezodorok és izzadásgátlók személyes használatra.

 ( 111 )  230.499

 ( 151 )  2020.01.23.

 ( 210 )  M 19 02856

 ( 220 )  2019.09.19.

 ( 732 )  Lin Lianjie, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajakfények, ajakrúzsok, bőrápoló kozmetikumok, bőrfehérítő készítmények, bőrfehérítő krémek, dezodoráló

szappan, dezodorok emberi használatra vagy állatoknak, fogkrémek, hajápoló folyadékok, hajbalzsamok,

hajspray, izzadásgátló piperecikkek, izzadásgátló szappan, kozmetikai, szépségápolási készítmények,

körömlakkok, lakkeltávolító termékek, lakklemosók, samponok, szemöldökceruzák (1), szemöldökceruzák (2),

 szempillaspirál, szőrtelenítők.

 ( 111 )  230.500

 ( 151 )  2020.01.24.

 ( 210 )  M 19 02550

 ( 220 )  2019.08.15.

 ( 732 )  Wágner László, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Furnikant

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

 ( 111 )  230.501

 ( 151 )  2020.01.24.

 ( 210 )  M 19 02549

 ( 220 )  2019.08.15.

 ( 732 )  Wágner László, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Melakant

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány
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 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

 ( 111 )  230.502

 ( 151 )  2020.01.24.

 ( 210 )  M 19 02548

 ( 220 )  2019.08.15.

 ( 732 )  Wágner László, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Plastikant

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

 ( 111 )  230.503

 ( 151 )  2020.01.24.

 ( 210 )  M 19 02539

 ( 220 )  2019.08.14.

 ( 732 )  Aranypart 2000 Szolgáltató Kft, Budapest (HU)

 ( 541 )  GranDar Hotels

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

 ( 111 )  230.504

 ( 151 )  2020.01.24.

 ( 210 )  M 19 02383

 ( 220 )  2019.08.01.

 ( 732 )  Budaörs Office Park Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  230.505

 ( 151 )  2020.01.24.

 ( 210 )  M 19 02382

 ( 220 )  2019.08.01.

 ( 732 )  Németh Kornél, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ecsedy Miklós, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 111 )  230.506

 ( 151 )  2020.01.24.

 ( 210 )  M 19 02378

 ( 220 )  2019.07.31.

 ( 732 )  BAKOMA Sp. z o.o., Varsó (PL)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tejtermékekből készült desszertek; hűtött tejalapú desszertek; joghurt desszertek.

 ( 111 )  230.507

 ( 151 )  2020.01.24.

 ( 210 )  M 19 02374

 ( 220 )  2019.07.31.

 ( 732 )  Majoros Péter, Fót (HU)

  

( 546 )

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

  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.

 ( 111 )  230.508

 ( 151 )  2020.01.24.

 ( 210 )  M 19 00001

 ( 220 )  2019.01.01.

 ( 732 )  Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 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
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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;

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.
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 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    Esküvői szertartások tervezése és szervezése; gyermekfelügyelet (babysitter szolgáltatások); online

 közösségi hálózatok szolgáltatásai; örökbefogadási ügynökségek; képviselet jogvitákban; közbenjárás.

 ( 111 )  230.509

 ( 151 )  2020.01.24.

 ( 210 )  M 19 02233

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  Kránicz Zsanett, Hévíz (HU)

 ( 541 )  bike food

 ( 511 )   16    Receptkönyvek, szakácskönyvek; útikalauzok, útikönyvek; üzleti nyilvántartások; városi címtárak.

 35    Marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; partnerprogram-marketinggel kapcsolatos tanácsadói

szolgáltatások; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások;

reklámanyagok online terjesztése; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése kuponok

terjesztése révén; promóciós anyagok terjesztése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és

bérbeadása; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; weboldalakon

biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési

helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása

áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése,

működtetése és felügyelete; értékesítési promóció privilégiumokkal járó felhasználói kártyák terjesztése révén;

harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése értékesítések adminisztrációja és promóciós

ösztönző sémák útján, amelyek kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak; mások termékeinek és

szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; egészségügyi állapotok társadalmi tudatosításával

kapcsolatos reklámszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások; franchise-zal

kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online portfólió

biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója weboldalakon

elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása;

hirdetési szolgáltatások az egészségügyi problémák tudatosításának elősegítésére; hirdetési szolgáltatások a

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

 társadalmi kérdésekre való felhívására.

 43    Receptekkel kapcsolatos tanácsadás; vendéglátás; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering

 területén.

 ( 111 )  230.511

 ( 151 )  2020.01.28.

 ( 210 )  M 19 01099

 ( 220 )  2019.04.02.

 ( 732 )  Gömöri Galina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Cseh Gabriella, Budapest

 ( 541 )  CoachArt

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  230.512

 ( 151 )  2020.01.28.
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 ( 210 )  M 19 01034

 ( 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 )  230.513

 ( 151 )  2020.01.29.

 ( 210 )  M 19 01286

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  Első Roma Média Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dikh TV

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület

kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési

szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; televíziós reklámozás; televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;

reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; televíziós reklámok gyártása; televíziós,

 reklámcélú,terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.

 38    Műsorszórási szolgáltatások; előfizetéses televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televíziósugárzás; interneten és más

kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós

közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció

biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok

közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshop műsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási

szolgáltatások; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; TV programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós

információközlés; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok

közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók

működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízió képernyőn megjelenő szöveg továbbítása,

átvitele; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok fogadása az

előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) videó-, audio- és televíziós szolgáltatások;

internetes audio streaming (egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes videó streaming

(egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes audio- és videó streaming (egyidejű vagy azonnali

adatfolyam); adat-, hang-, videó-és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat, valamint a

számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok

meghatározott közönségnek történő terjesztése (narrowcasting); video-on-demand szolgáltatások; látvány-,

képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy videóközvetítés távközlés

útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;

telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek (felhasználók) számára;

 távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása.

 41    Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audio-
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és vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok

formájában; szórakoztatási célú játékszolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;

televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós

hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendéglátása (szervezése); televízióműsorokkal kapcsolatos

információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;

tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató

szolgáltatások; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő

szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken

keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;

szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

 mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 ( 111 )  230.514

 ( 151 )  2020.01.29.

 ( 210 )  M 19 01796

 ( 220 )  2019.06.06.

 ( 732 )  Real Nature Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

 ( 111 )  230.515

 ( 151 )  2020.01.29.

 ( 210 )  M 19 01452

 ( 220 )  2019.05.03.

 ( 732 )  Tető-Plusz Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív

szolgáltatások; üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások; reklámozás; kereskedelmi ügyletek;

 kereskedelmi adminisztráció.

 38    Adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások telekommunikációs eszközökön keresztül; audiovizuális

kommunikációs szolgáltatások; adatfolyamos (streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások; digitális

kommunikációs szolgáltatások; elektronikus adatkommunikáció; elektronikus kommunikációs szolgáltatások;

 hozzáférés biztosítása tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz.

  41    Kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások.
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 ( 111 )  230.516

 ( 151 )  2020.01.29.

 ( 210 )  M 19 01802

 ( 220 )  2019.06.06.

 ( 732 )  BRH Épületgépészeti Kft., Jászberény (HU)

 ( 740 )  Dr. Baran Alexandra, Jászberény

 ( 541 )  BRH Sanitär-Amaturen

 ( 511 ) 7    Nyomásszabályozók [géprészek]; centrifugál szivattyúk; elektromos szivattyúk; elektromos szivattyúk

tavakhoz; elektromos szivattyúk úszómedencékhez; elektromos kerti szivattyúk; elszívó szivattyúk; fenékvíz

szivattyúk; elmeríthető elektromos szivattyúk; folyadékszivattyúk; folyadék szivattyúzó berendezések;

fürdőkádakhoz való elektromos vízszivattyúk; fordulatszám-szabályozott szivattyúk; hidromasszázs kádakhoz

való elektromos vízszivattyúk; keringető szivattyúk; membránszivattyúk; motoros vízszivattyúk;

merülőszivattyúk; nyomásfokozók [gépek]; nagynyomású szivattyúk; nyomásnövelők folyadékokhoz;

 nyomószivattyúk; önfelszívó centrifugál szivattyúk; szivattyúk; többfázisú csavarszivattyúk.

 11    Axiális ventilátorok; automatikus csapok; csapok; csapok, csaptelepek; csapok csőfektetéshez; csapok

csővezetékekhez; csapok, kifolyócsapok; csapok szaniter berendezésekhez; csapok [vízcsapok]; csapok

[vízcsapok] csövekhez; csapok vízellátó berendezésekhez; csapok vízszolgáltatáshoz; csapok vízvezetékekhez;

egykaros csapok mosogatókhoz; érintés nélküli csapok; fürdőszobai csapok; mosdócsaptelepek [csapok];

szelepek [csapok], mint szaniter berendezések részei; vízáramlás-szabályozó csapok; vízáramlást szabályozó

 csapok; vízcsapok, csapok; zuhanyfejek fürdőszobai csapokra.

 ( 111 )  230.517

 ( 151 )  2020.01.29.

 ( 210 )  M 19 01451

 ( 220 )  2019.05.03.

 ( 732 )  Trunk Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk.

 35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív

szolgáltatások; üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi

 adminisztráció.

 41    Online szórakoztatás; szórakoztatással kapcsolatos információk online biztosítása számítógépes

adatbázisból vagy az internetről; szórakoztatás biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül; multimédiás

szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; szórakoztatás; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  230.519

 ( 151 )  2020.01.29.

 ( 210 )  M 19 01465

 ( 220 )  2019.05.07.

 ( 732 )  Chen Mengxin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ji Haiou, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   25    Fehérnemű, alsónemű.

 ( 111 )  230.520

 ( 151 )  2020.01.29.

 ( 210 )  M 19 01463

 ( 220 )  2019.05.03.

 ( 732 )  Horváth Gábor, Kiskunhalas (HU)

 Spisák Judit, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  ROLLIN' BAKERY

 ( 511 )   30    Lisztek; paleo lisztek; mártások; kenyér; péksütemények; tészták; cukrászsütemények; csokoládé.

 ( 111 )  230.521

 ( 151 )  2020.01.29.

 ( 210 )  M 19 01629

 ( 220 )  2019.05.22.

 ( 732 )  Lugonja Maríja, Budapest (HU)

 Puskás Tibor Károly, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tojások; tojássárgája; tojásfehérje; tojáspor.

 35    Tojások és tojás felhasználásával készülő élelmiszerek, cukrászati és édesipari termékek kereskedelmi

ügyleteinek bonyolítása és annak nagy- és kiskereskedelme; tojások és tojás felhasználásával készülő termékek

internetes kereskedelme; tojás és tojás felhasználásával készülő termékek termékbemutatói és kiállítás szervezése

 és lebonyolítása; reklám- és marketingtevékenységek.

 ( 111 )  230.522

 ( 151 )  2020.01.29.

 ( 210 )  M 19 01456

 ( 220 )  2019.05.06.

 ( 732 )  Pizza Tappancs Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Pizzériák, éttermek; éttermi szolgáltatások; ételkészítés, -árusítás, -elvitel, házhoz szállítás.

 ( 111 )  230.523
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 ( 151 )  2020.01.29.

 ( 210 )  M 19 01807

 ( 220 )  2019.06.04.

 ( 732 )  Pelle Grande Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  ALIBÚTOR

 ( 511 )   20    Bútorok.

 ( 111 )  230.524

 ( 151 )  2020.01.29.

 ( 210 )  M 19 01457

 ( 220 )  2019.05.06.

 ( 732 )  Erdélyi Ferenc, Győr (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Személyzeti management; menedzsment tanácsadás; menedzser szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás,

menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; ruházati cikkek

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

táskák kis- és nagykereskedelme; csuklópántok kis- és nagykereskedelme; karkötők, karperecek kis- és

 nagykereskedelme; sporttáskák, tornazsákok kis- és nagykereskedelme.

 41    Szórakoztató célú rendezvények szervezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; szórakoztató és

kulturális rendezvények szervezése; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges

 rendezvényekre.

 ( 111 )  230.525

 ( 151 )  2020.01.29.

 ( 210 )  M 19 02535

 ( 220 )  2019.08.14.

 ( 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].

  30    Só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, mártások és egyéb fűszerek.

 ( 111 )  230.526

 ( 151 )  2020.01.29.

 ( 210 )  M 19 02532

 ( 220 )  2019.08.14.

 ( 732 )  BALLON WORLD HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M393



  

( 546 )

 ( 511 )   16    Partikellékek papírból, meghívók.

  28    Partikellékek, parti játékok és kiegészítők.

 ( 111 )  230.527

 ( 151 )  2020.01.29.

 ( 210 )  M 19 02531

 ( 220 )  2019.08.14.

 ( 732 )  Fabu Mihály, Pátroha (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Kukorica, vetőmagok; nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti

termékek; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő

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

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  230.528

 ( 151 )  2020.01.29.

 ( 210 )  M 19 02530

 ( 220 )  2019.08.14.

 ( 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].

  30    Só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, mártások és egyéb fűszerek.

 ( 111 )  230.529

 ( 151 )  2020.01.29.

 ( 210 )  M 19 02377

 ( 220 )  2019.08.01.

 ( 732 )  Csiszár Jenő, Szigliget (HU)

 ( 740 )  Orbán Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  APUKÁM VILÁGA

 ( 511 ) 9    Mágneses adat- és jelhordozók, optikai lemezek, hanglemezek, műsoros magnetofon- és videokazetták,

 műsoros optikai- és hanglemezek, exponált kidolgozott filmek és fényképek, számítógépprogramok.

 16    Grafikai ábrázolások, rajzok, képek; üdvözlő kártyák, játék- és egyéb kártyák; bélyegek, postai képeslapok

és levelezőlapok; képeslapok, újságok, kézikönyvek, évkönyvek, egyéb könyvek és kiadványok, nyomdai

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M394



termékek; plakátok, prospektusok, tájékoztatók, papírból készült napellenzők; naptárak; zacskók és zsákok

 csomagolás céljára papírból és műanyagból.

 32    Alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; aloe vera italok, alkoholmentes; ásványvíz [italok];

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; limonádék; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok];

söralapú koktélok; sörök; szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; termékek szénsavas vizek előállításához;

 üdítőitalok; vizek [italok].

 33    Alkoholos italok (sörök kivételével); borok; brandy, borpárlat; pálinka; égetett szeszes italok; gin;

 gyomorkeserű [bitter] italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok; szeszes italok; vodka; whisky.

 35    Árubemutatás; reklámanyagok, prospektusok és áruminták terjesztése; rádiós és televíziós reklámozás;

hirdetések; plakáthirdetések, reklámújságok; piackutatás; hirdetőtáblák és reklámanyagok kölcsönzése;

reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület

kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési

szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások valamint a hozzájuk kapcsolódó

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

reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése;

rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós vásárlási műsorok készítése; rádiós és televíziós reklámok

 gyártása; rádiós és televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.

 38    Műsorszórási szolgáltatások; rádiós és televíziós műsorszórás; előfizetéses rádiós és televíziós műsorszórás;

műsorok, filmek műholdas sugárzása; műsorok, filmek rádiós és televíziós sugárzása; információk sugárzása

rádión és televízión keresztül; interaktív rádiósugárzás és televíziósugárzás; interneten és más kommunikációs

hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós közvetítéssel

kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció biztosítása

rádiós és televíziós átvitel útján; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiós és

televíziós műsorok közvetítése; rádiós műsorszórás; televíziós műsorszórás; teleshop műsorok közvetítése;

rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások; rádióműsorok az interneten keresztül történő

közvetítése; televízió műsorok az interneten keresztül történő közvetítése; rádiós- és televízió-műsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; rádiós és TV programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások;

rádiós információközlés; televíziós információközlés; rádiós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése;

televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; rádiós programok közvetítése; rádió streaming

interneten keresztül; televíziós programok közvetítése; televízió streaming interneten keresztül; kommunikációs

szolgáltatások; műholdas rádiós és televíziós adók működtetése; rádiós kommunikáció megbeszélésekhez;

televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása, átvitele; rádiós

műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon

keresztül; rádiós műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; televízió műsorok fogadása az

előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások;

internetes audio streaming (egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes videó streaming

(egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes audio- és videó streaming (egyidejű vagy azonnali

adatfolyam); adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat, valamint a

számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok

meghatározott közönségnek történő terjesztése (narrowcasting); video-on-demand szolgáltatások; látvány-,

képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy videó közvetítés távközlés

útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;

telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek (felhasználók) számára;

távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása; rádióadás; rádiós kommunikáció; televízióadás; televíziós

 kommunikáció.

 41    Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; rádión és kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk
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szolgáltatása audio- és vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás rádiós

műsorok formájában; szórakoztatás televíziós műsorok formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások;

szórakoztatási szolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztatás; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádiós és

televíziós zenei koncertek; rádiósműsor-ismertetési szolgáltatások; televíziósműsor-ismertetési szolgáltatások;

rádiós hírműsorok szolgáltatása; televíziós hírműsorok szolgáltatása; rádiós díjátadók vendéglátása (szervezése);

televíziós díjátadók vendéglátása (szervezése); rádióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás;

televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; rádiós és televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online

szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; rádióműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; tévéműsorokhoz

kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatások; videofilmek

kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő szolgáltatások; online, nem letölthető

videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken keresztül; online szórakoztatás; online

kiadói szolgáltatások; műsorok és mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás; szórakoztató anyagok terjesztése;

interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása műsorokon és mozifilmeken

keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus publikációk; filmgyártás

és filmstúdiók; színházi előadások; zenekarok szolgáltatásai; könyvkiadás; újságterjesztés; tanítás, oktatás,

nevelés és szórakoztatás; rádiós- és televíziós szórakoztatás, rádiós- és televíziós programok összeállítása;

szabadidős-szolgáltatások; versenyek és szórakoztató rendezvények szervezése; vidámparkok és cirkuszok;

klubok és társaságok; rádióműsorok készítése; televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; televíziós

 szórakoztatás.

 43    Vendéglátási szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás); vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); ételek

és italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok

felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; alkoholos italok

felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró

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

büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát éttermek, csemegeáruk (éttermek); elvihető ételekkel kapcsolatos

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

italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése (étel és ital); étel előkészítés; étel- és

italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és

italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;

ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása

éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása;

ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások;

ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások;

ételrendelési szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermek értékelései; éttermek

(szolgáltatások); éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi asztalfoglalás; éttermi

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

beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre

árusításához; éttermi tájékoztató szolgáltatások; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; főzési tanácsadás;

grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok felszolgálása kézműves

sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és

ital biztosítására; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás

nyújtása éttermekkel kapcsolatban; tapas bárok; teaházak; teaházi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások;

tortadíszítések; ügynökségi szolgáltatások éttermi foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások éttermi

 asztalfoglalásokkal kapcsolatban; zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 ( 111 )  230.530

 ( 151 )  2020.01.29.
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 ( 210 )  M 19 02384

 ( 220 )  2019.08.01.

 ( 732 )  Edimi Limited Company Magyarországi Fióktelepe, Szigetszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sportlétesítmények üzemeltetése.

 ( 111 )  230.531

 ( 151 )  2020.01.29.

 ( 210 )  M 19 02381

 ( 220 )  2019.08.01.

 ( 732 )  Szekulya Józsefné, Várpalota (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 ) Ki Nyit Kaput "Te vagy a Kulcs, mely Önmagad zárját nyitja...én az eszköz, hogy ne másban

 keresd...hanem meglásd Önmagadban..."

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatási és képzési

szolgáltatások; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése;

 szemináriumok és workshopok [képzés]szervezése és lebonyolítása.

 44    Coaching; alternatív gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; terápiás

szolgáltatások; foglalkozás terápia és rehabilitáció; beszéd- és hallásterápia; hallásvizsgálatokkal kapcsolatos

 tanácsadás; egészségfelmérési vizsgálatok; audiológiai szolgáltatások; audiológiai vizsgálatok végzése.

 ( 111 )  230.532

 ( 151 )  2020.01.29.

 ( 210 )  M 19 01525

 ( 220 )  2019.05.09.

 ( 732 )  MEGLEP-NET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  Egészség Market

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek; jég [fagyott

 víz].

 ( 111 )  230.533

 ( 151 )  2020.01.29.

 ( 210 )  M 19 00040

 ( 220 )  2019.01.10.

 ( 732 )  Dormán Károly Zsolt, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  HYDRODRIVE

 ( 511 ) 7    3D nyomtatók; 3D nyomtató tollak; ablaknyitók, hidraulikus, ablaknyitók, pneumatikus; ablakzárók,

elektromos; ablakzárók, hidraulikus; ablakzárók, pneumatikus; acetiléntisztító készülékek; adagolóberendezések

gőzkazánokhoz; adagolók [gépalkatrészek]; adagoló-porlasztók; ajtónyitók, hidraulikus; ajtónyitók, pneumatikus;

anyagmozgató gépek berakodáshoz és kirakodáshoz; áramfejlesztő generátorok; aratógépek és kévekötőgépek;

árbocdaruk, oszlopdaruk; árokásók [ekék]; ásványvízgyártásban használt gépek; aszfaltkészítő gépek; áttételek
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gépekhez; áttételek, nem szárazföldi járművekhez; automata kezelőgépek [manipulátorok]; automatikus

kutatóhorgonyok tengerészeti célokra; bányafúrók, bányászati talajfúrók; bányaművelő gépek; bányászati

kitermelő gépek; befejező megmunkálógépek; befogóeszközök szerszámgépekhez; bélyegzőgépek, sajtológépek;

berúgókarok motorkerékpárokhoz; betétek szűrőgépekhez; betonkeverők [gépek]; betűöntő gépek [nyomdaipar];

betűszedő gépek [fényszedés]; betűszedő gépek [nyomdászat]; bolyhozógépek; boronák; borsőrlők, nem kézi

működtetésű; botkormányok gépalkatrészekként, nem játékgépekhez; bőrmegmunkáló gépek; bőrvágó gépek;

centrifugák [gépek]; centrifugális darálók; centrifugál szivattyúk; cigarettagyártó gépek ipari használatra;

címkézők [gépek]; cukorgyártásban használt gépek; csapágyak; csapágyak [gépalkatrészek]; csapágyak

sebességváltók tengelyéhez; csapágy bakok, csapágykonzolok gépekhez; csapágyházak, csapágytokok

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

[géprészek]; cséplőgépek; csipkeverőgépek; csomagológépek (1), (2), (3); csónakmotorok, hajómotorok (1), (2);

csőgörények csövek tisztítására; csörlők, vitlák; csövek porszívókhoz; csöves szállítószalagok, -berendezések

[pneumatikus]; csúszószerkezetek kötőgépekhez; dagasztógépek, gyúrógépek; daruk [emelő és felvonó

szerkezetek]; dezintegrátorok, aprítógépek; dinamók; dinamókefék; dinamószalagok; dobok [gépalkatrészek];

dobok, tamburinok hímzőgépekhez; dobozok matricáknak, betűjegyeknek [nyomdaipar]; dohányfeldolgozó

gépek; dombornyomó gépek; döngölőgépek; dróthúzó gépek; dugattyúk [gépek vagy motorok részei]; dugattyúk

hengerekhez; dugattyúk motorokhoz; dugattyú szegmensek; ejektorok, kidobószerkezetek; ekék; ekevasak;

elektródák hegesztőgépekhez; elektromechanikai gépek a vegyipar számára; elektromechanikus élelmiszergyártó

gépek; elektromos ablaknyitó berendezések; elektromos ajtónyitók; elektromos ajtózárók; elektromos

cipőfényezők; elektromos csavarhúzók; elektromos függönyhúzó készülékek; elektromos gőzölős felmosófejek;

elektromos gyümölcsprések; elektromos gyümölcsprések háztartási használatra; elektromos habverők háztartási

használatra; elektromos hegesztőkészülékek (1)(2)(3)(4); elektromos ívhegesztő készülékek; elektromos ívvágó

készülékek; elektromos juicer-ek; elektromos kalapácsok (1)(2); elektromos kések; elektromos keverőgépek

(1)(2); elektromos kézifúrók; elektromos konzervnyitók; elektromos ollók (1)(2); elektromos parkettafényesítő

gépek; elektromos polírozók; elektromos szögkihúzók; elektromos viaszpolírozó gépek és eszközök; elektronikus

konyhai darálók (1)(2); élezőgépek, szerszámköszörűk; élezőkerekek, köszőrükövek [géprészek]; emelő

berendezések (1)(2); emelőgépek, felvonók [liftek] (1)(2); emelőszerkezetek [gépek]; enyvezőgépek; érckezelő

gépek; érmebedobós mosógépek; erőátviteli láncok, nem szárazföldi járművekhez; esztergák; faipari,

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

járművekhez; fék szegmensek, nem járművekhez; felvonó hevederek; felvonóláncok [gépalkatrészek];

felvonóvezérlő készülékek; fémfeldolgozó gépek; fenőgépek; festékező készülékek nyomdagépekhez;

festékszórók (1)(2); festőgépek; fogaskerekes áttételek, nem szárazföldi járművekhez; fogasléces emelők;

fonógépek (1)(2); fordulatszám csökkentő áttételek, nem szárazföldi járművekhez; forgattyúházak, karterek

gépekhez és motorokhoz; forgattyúkarok [gépalkatrészek]; forgattyús tengelyek, főtengelyek; formázó és

dagasztógépek; forrasztólámpák; földmunkagépek (1)(2)(3)(4); földművelő eszközök mezőgazdasági használatra;

fújtatók [gépalkatrészek]; fúrófejek [gépalkatrészek]; fúrógépek; fúrókoronák [gépalkatrészek]; fúrótokmányok

[gépek részei]; fúvógépek; fúvógépek gabona kompressziójához, kifúvásához és szállításához; fúvógépek gázok

sűrítéséhez, kifúvásához és szállításához; függőleges tengelyű csörlők; függő támaszok [gépalkatrészek];

fűnyírók; fűrészasztalok [géprészek]; fűrészgépek; fűrészlapok [géprészek]; gabona elválasztók; gabonahántoló

gépek; gabonarostáló gépek, gabonarosták; galvanizáló készülékek; galvanotechnikai gépek; gázhegesztő gépek

(1)(2); gázzal működő forrasztópisztolyok; gázzal működő hegesztőpisztolyok; gázzal működő lángvágók;

gépállványok; gépesített etetőgépek haszonállatoknak; gépkerekek; gereblyék gereblyegépekhez;

golyóscsapágyok; golyóscsapágy-gyűrűk; gördülőcsapágyak gépekhez; görgők, csigák, tárcsák; görgők, csigák,

tárcsák [géprészek]; görgős hidak; gőzcsapdák; gőzgépek; gőzgépek kazánjai; gőzkalapácsok; gőzkondenzátorok

[gépalkatrészek]; gőz-olaj szeparátorok; gőzzel tisztító készülékek; gravírozógépek; gumi hevederek

bányagépeken használt hernyótalp-alkatrészként; gumihevederek építőipari gépeken használt

hernyótalp-alkatrészként; gumihevederek hókotrókon használt hernyótalp-alkatrészként; gumihevederek

mezőgazdasági gépeken használt hernyótalp-alkatrészként; gumihevederek rakodógépeken és -berendezéseken
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használt hernyótalp-alkatrészként; gyalugépek; gyomlálógépek; gyújtóberendezések belső égésű motorokhoz;

gyújtógyertyák belső égésű motorokhoz; gyújtómágnesek; habverők, elektromos; hajlítógépek; hajtóláncok, nem

szárazföldi járművekhez; hajtómotorok, nem szárazföldi járművekhez; hajtóművek szövőgépekhez; hajtórudak

gépekhez, motorokhoz vagy hajtóművekhez; hálóhúzó gépek [halászat]; hántoló, horonymaró gépek; hengerek

gépekhez; hengerek motorokhoz és hajtóművekhez; hengerfejek motorokba; hengerművek, hengersorok;

hengerművek, hengersorok hengerei; hevederek szállítószalagokhoz (1)(2); híddaruk; hidraulikus ajtózárók;

hidraulikus motorok és hajtóművek; hidraulikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez;

hidrogénadagoló pumpák üzemanyagtöltő állomások számára; hóekék; hordozható rotációs gőzprések

textíliákhoz; hőcserélők [gépalkatrészek]; hulladékaprító gépek; hulladéktömörítő gépek; húsdarálók [gépek];

húsológépek; hűtőradiátorok motorokhoz és hajtóművekhez; injektorok; ipari osztályozógépek, szortírozó gépek;

ipari tintasugaras nyomdagépek; italautomaták; italok készítésére szolgáló gépek, elektromechanikus;

izzítógyertyák dízelmotorokhoz; járműmosó berendezések; kalapácsok [gépalkatrészek]; kaptafák cipőkhöz

[gépek részei]; kardáncsuklók; kardántengelyek nem szárazföldi járművekhez; kártgarnitúrák kártológépekhez;

kártológépek; kaszáló- és aratógépek (1)(2)(3); katalizátorok (1); kátrányozógépek; kavarógépek; kávédarálók,

nem kézzel működtetett; kazáncsövek [géprészek]; kazánkőgyűjtők gépek kazánjaihoz; kefék, elektromos

működtetésű [gépalkatrészek]; kefék [gépalkatrészek]; kefék porszívókhoz; kenőszivattyúk; kenyérvágó gépek;

kerékpár dinamók; kerékpár összeszerelő gépek; kerékrendszerek, kerékhajtóművek gépekhez; keresztszánok

[géprészek]; kések fűnyírókhoz; kések [gépalkatrészek]; készülék italok szénsavval való dúsításához; készülék

víz szénsavval való dúsításához; kévekötő gépek; keverőgépek (1)(2); keverőgépek háztartási használatra

[elektromos]; keverők, keverőgépek; kiegyenlítő, kiegyensúlyozó gépek; kipufogódobok, hangtompítók

motorokhoz és hajtóművekhez (1)(2); kipufogó-gyűjtőcsövek motorokhoz; kolbásztöltő gépek; kompresszorok

hűtőgépekhez; kondenzáló berendezések; konvejorok, szállítószalagok; konverterek acélművekbe;

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

berendezések és gépek ipari használatra; köpülőgépek; környezetkímélő berendezések motorokhoz; kötélgyártó

gépek; kötőgépek; központi porszívó berendezések; kultivátorok [gépek]; külső csontváz robotruhák, nem

gyógyászati célra; kürtök gőzkazánokhoz; lapátos, kanalas kotrók [mechanikus]; leeresztő csapok;

légkondenzátorok (1)(2); légpárnás készülékek anyagmozgatásra; légpumpák akváriumokba; légtelenítők,

légelszívók tápvízhez; lendkerekek, lendítőkerekek gépekhez; lengéscsillapítók dugattyúi [géprészek];

levegőelszívó gépek; levegőszivattyúk [garázsfelszerelések]; lyukasztógépek, perforálógépek; magasnyomású

mosóberendezések; malomipari gépek; malomkövek; mángorlógépek; marógépek; mechanikus dobok, tekercsek

hajlékony tömlőkhöz; mechanikus tekercselő berendezések; meghajtószerkezetek, nem szárazföldi járművekhez;

mélyfúró berendezések, úszó vagy nem úszó; menetfúró és menetvágó gépek; menetvágó gépek; mezőgazdasági

eszközök, nem kézzel működtetett; mezőgazdasági felvonók, elevátorok; mezőgazdasági gépek; mintanyomó

gépek; mosogatógépek cserépedényekhez; mosógépek (1)(2); mosó-színező gépek; motorfelfüggesztések nem

szárazföldi járművekhez; motorok légpárnás járművekhez; motorok, nem szárazföldi járművekhez; motoros

csavarhúzók; motoros fűrészek; motoros kultivátorok; mozgójárdák; mozgólépcsők; munkaasztalok, gépasztalok;

műanyagfeldolgozó gépek; műanyagok lezárására szolgáló elektromos készülékek; nem kézzel működtetett, kézi

szerszámok; nyírógépek; nyírógépek állatokhoz; nyomáscsökkentők [géprészek]; nyomásszabályozók

[géprészek]; nyomatékváltók nem szárazföldi járművekhez; nyomdagépek; nyomdagépek, nyomtatógépek

fémlemezre történő nyomtatáshoz; nyomdagépek, tipográfiai gépek; nyomdai matricák, betűjegyek; nyomdai

[tipográfiai] prések (1)(2); nyomóhengerek gépekhez (1)(2); nyomólemezek; nyomószelepek [géprészek];

olajfinomító gépek; orsók szövőszékekhez; osztógépek, elválasztó gépek; öblítőgépek; önindítók, indítókapcsolók

motorokhoz és hajtóművekhez; önolajozó csapágyak; önszabályozó üzemanyag szivattyúk; öntödei gépek;

öntőformák [géprészek]; őrlőgépek; őrlőgépek háztartási használatra, nem kézi; palackdugaszoló gépek (1)(2);

palackmosó gépek; palacktöltő gépek; palackzáró gépek; papíradagolók [nyomtatás, nyomdászat]; papírgyártó

gépek (1)(2); pengék [gépalkatrészek]; pengetartók [gépalkatrészek]; permetezőgépek; pisztolyok

[robbanóanyagot használó szerszámok]; pliszégépek; pneumatikus ajtózáró berendezések; pneumatikus emelők;

pneumatikus használtolaj elszívók; pneumatikus kalapácsok; pneumatikus szállítók; pneumatikus vezérlések
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gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez; porelszívó készülékek tisztítási célra (1)(2); porlasztók; porszívóhoz

csatlakoztatható illat- és fertőtlenítőszer szóró tartozékok; porszívók; prések, sajtók [gépek ipari célokra];

préslapok, nyomólapok [nyomdagépek részei]; préslégmotorok, sűrített levegős motorok; ragasztópisztolyok,

elektromos; ragasztószalag-adagolók [gépek]; rakodórámpák; repülőgépmotorok (1)(2); réselőgépek; réthántó

ekék; robotok [gépek]; rokkák; rostáló berendezések (1)(2); rostálógépek; rotációs nyomdagépek, sajtók; rugók

[géprészek]; ruhacsavaró, ruhafacsaró gépek mosáshoz; salakrosták [gépek]; sárfogók, iszapgyűjtők [gépek];

sarokkicsípők [szerszámgépek]; sebességszabályozók gépekhez, hajtóművekhez és motorokhoz; sebességváltók,

nem szárazföldi járművekhez; sílécélező szerszámok, elektromos; simítóprések; sínfektető gépek; sörfőző gépek;

sör nyomás alatti lefejtésére szolgáló gépek; sörpumpák; stoppológépek; sugárhajtóművek nem szárazföldi

járművekhez; sűrített levegős gépek (1)(2); sűrített levegős pisztolyok masztix kilövésére; sűrített levegős

szivattyúk; szabadonfutók, nem szárazföldi járművekhez; szabályozók [géprészek]; száraztésztagyártó gépek;

szárelválasztók [gépek]; szárítógépek [háztartási]; szecskavágók; szecskavágó kések; szegecselőgépek;

szegőgépek; szelepek [géprészek]; szélturbinák; szénaforgató gépek; szénakötő, szénakötöző gépek; szénkefék

[elektromosság]; szennyvízporlasztók; szerelvények gőzkazánokhoz; szerszámgépek; szerszámok [géprészek];

szíjak gépekhez; szíjak motorokhoz és hajtóművekhez; színezőgépek; sziták, rosták, szűrők [gépek vagy

géprészek]; szivattyúk ellenáramos úszáshoz; szivattyúk fűtőberendezésekhez; szivattyúk [gépek]; szivattyúk

[gépek, motorok vagy hajtóművek részei]; szivattyúmembránok; szívócsészék fejőgépekhez; szívófejek

porszívókhoz; szívógépek ipari célokra; szőlőprések (1)(2); szőnyegsamponozó gépek és készülékek, elektromos;

szövőgépek; szövőgépek harisnyagyártáshoz; szövőszékek; sztátorok, állórészek [gépek részei]; sztereotípia

gépek; szűrőgépek; szűrők [gépek vagy motorok részei]; szűrők hűtőlevegő tiszítására motorokhoz; szűrőprések;

tágulási tartályok [gépalkatrészek]; takarmányprések; tapadószalagok csigasorokhoz; teherfelvonók, emelők,

csörlők; tejipari gépek; tejlefölöző gépek; tekercsek, orsók, csévék [géprészek]; tengelycsapok [gépalkatrészek;

tengelyek gépekhez; tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (1)(2); tengelykapcsolók, tengelykötések

[gépek]; termikus lándzsák, lángfúrók [gépek]; textilipari gépek; tisztítógépek és berendezések, elektromos;

tojáskeltető gépek; tokmányok [gépalkatrészek]; tokok, házak [gépalkatrészek]; tölcsérek mechanikus kiöntéshez;

töltőgépek; töltőkompresszorok, feltöltőkompresszorok; tömítések, hajtóművek részei; tömszelencék [géprészek];

túlhevítők; turbinák, nem szárazföldi járművekhez; turbó kompresszorok; tüskék, lyukasztók lyukasztógépekhez;

útépítő gépek; úthengerek; úttisztító gépek [önjáró]; ütőhúrozó gépek; üvegező gépek; üvegmegmunkáló gépek;

üvegvágó gyémántok [gépalkatrészek]; üzemanyag-adagoló pumpák üzemanyagtöltő állomások, benzinkutak

számára; üzemanyag-átalakítók belső égésű motorokhoz; üzemanyag-megtakarítók motorokhoz és

hajtóművekhez; vágógépek, vágószerszámok (1)(2); vagonemelők; vágó-, sorjázógépek; vajkészítő gépek;

vákuumszivattyúk [gépek]; váltakozó áramú generátorok; varrógépek; varrógépek, tűzőgépek; varrógép pedálok;

vasalógépek; vasútépítő gépek; védőlapok, védőpajzsok [gépalkatrészek] (1)(2); ventilátorok motorokhoz és

hajtóművekhez; ventilátorszíjak motorokhoz és hajtóművekhez; verőgépek; vésők gépekhez; vészhelyzeti

áramfejlesztő generátorok; vetélők, hajók [géprészek]; vetőgépek; vezérlőkábelek gépekhez, motorokhoz vagy

hajtóművekhez; vezérlőszerkezetek gépekhez, motorokhoz vagy hajtóművekhez; vezérműtengelyek

járműmotorokhoz; vezetők, sínek gépekhez; vibrátorok [gépek] ipari használatra; villanymotorok, nem

szárazföldi járművekhez; vízmelegítők [géprészek]; víztelenítő gépek; vízturbinák; vulkanizáló berendezések,

készülékek; zárógépek ipari célokra; zöldségreszelő gépek; zöldség spirálvágók, elektromos; zúzógépek,

aprítógépek ipari használatra; zúzógépek, őrlőgépek (1)(2)(3); zsákok porszívókhoz; zsírtalanító gépek;

 zsírzógyűrűk [géprészek]; zsírzószelencék [gépalkatrészek] (1)(2).

 12    Ablaktörlők, szélvédőtörlők; abroncskarimák járművekhez; abroncstüskék, abroncsszegek; anyagmozgató

kézikocsik; árbocok hajókhoz, csónakokhoz; árnyékolók, tetők babakocsikhoz; áruszállító drónok; autogirók;

babakocsik (1); babakocsik (2); babakocsikhoz kialakított szúnyoghálók; belső gumiabroncstömítők; betonkeverő

gépjárművek; bevásárlókocsik; billenőkocsik; billenős tehergépkocsik, kamionok; billenőtestek

tehergépkocsikhoz; billentőszerkezetek [tehergépkocsik és vagonok részei]; biztonsági gyermekülések

járművekhez; biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez (1); biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez

(2); borítások járművek kormánykerekeire; botkormányok járművekhez; civil drónok; csáklyák; csomagtartók
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járművekhez; csónakdaruk; csúszásgátlók járműabroncsokhoz; csúszásgátló láncok; darus teherautók;

dísztárcsák; egyensúlyozós egykerekűk; egyensúlyozós elektromos rollerek; ejtőernyők; elektromos emelőfalak

[szárazföldi járművek részei]; elektromos gördeszkák; elektromos járművek; elektromos kerékpárok; ellensúlyok

járművek kerekeihez; ernyők babakocsikhoz; erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez (1); erőátviteli láncok

szárazföldi járművekhez (2); étkezőkocsik; evezőlapátok; evezővillák; farevezők; fejtámaszok járműülésekhez;

fékbetétek gépkocsikhoz; fékbetétek járművekhez; fékek járművekhez; fékek kerékpárokhoz; fékpofák

járművekhez (1); fékpofák járművekhez (2); féktárcsák, tárcsafékek járművekhez; felfüggesztéses

lengéscsillapítók járművekhez; felfüggesztő rugók, hordrugók járművekhez; fényszóró-törlők; fogaskerekek

kerékpárokhoz; fogaskerekes hajtások szárazföldi járművekhez; fordulatszám-csökkentő áttételek szárazföldi

járművekhez; forgattyúházak, karterek szárazföldi járművek alkatrészeihez, nem motorjaihoz; forgóvázak vasúti

kocsikhoz; furgonok [járművek]; futófelületek gumiabroncsok újrafutózásához; futófelületek járművekhez

[szíjgörgők]; függőkonvejorok; gépkocsialvázak; gépkocsik; gépkocsi karosszériák; gépkocsi lengéscsillapítók;

gépkocsi lökhárítók; golf autók [járművek]; gördülőállomány siklóvasúthoz; görgők bevásárlókocsikhoz;

gumiabroncs foltozó tapaszok; gumiabroncs köpenyek; gumiabroncsok gépjárművekhez; gumiabroncsok

járműkerekekhez; gumibelsők kerékpárokhoz; gurítható ketreces kocsik; hajóablakok, ökörszemablakok;

hajóárbocok; hajóbordák; hajócsavarok [propellerek] csónakokhoz, hajókhoz (1); hajócsavarok [propellerek]

csónakokhoz, hajókhoz (2); hajócsavarok [propellerek] csónakokhoz, hajókhoz (3); hajók (1); hajók (2);

hajókémények; hajótestek; hajtórudak szárazföldi járművekhez, nem motoralkatrészek; hajtótengelyek,

kardántengelyek szárazföldi járművekhez; hálófülkék járművekhez; hamutartók gépkocsikhoz; harmonikák

csuklós buszokhoz; háromkerekű áruszállító kerékpárok; helikopterek; hidraulikus áramkörök járművekhez;

hidroplánok; hidroplánok, vízi repülőgépek; hinták, lovaskocsik; horgászkocsik; hőlégballonok; hűtőjárművek;

irányjelzők járművekhez; jachtok; járműablakok; járműajtók; járműalvázak; járműburkolatok, huzatok [alakra

formált]; jármű karosszériák; járműkárpitok; járműlépcsők, fellépők, hágcsók; járműülések; járművek

kerékküllői; járművek lökhárítói; javító felszerelések gumiabroncsbelsőkhöz; kabinok kötélpályás szállító

berendezésekhez; kamerás drónok; karimák, illesztőperemek vasúti kerekekhez; katapultülések repülőgépekbe;

katonai célú drónok; katonai szállítójárművek; kenuevezők; kenuk; kerékagyak járművekhez; kerékagy gyűrűk;

kerekek szárazföldi járművekhez (1); kerekek szárazföldi járművekhez (2); kerekesszékek mozgássérültek,

betegek szállítására; 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; kerékrögzítő anyák; kétéltű repülőgépek; kétkerekű kocsik, taligák (1); kétkerekű kocsik, taligák (2);

kétkerekű tüzérségi kocsik; kézikocsik; kézikocsik és hajtányok; kikötőbikák [hajózás]; kocsialvázak

járművekhez; komphajók; kormánykerekek járművekhez; kormánylapátok, kormányrudak; kormányművek

hajókhoz; kosarak kerékpárokhoz; kotróhajók; kötélpályás szállítóberendezések és készülékek; kuplungok

szárazföldi járművekhez; küllővédők kerékpárokhoz; kürtök, dudák járművekhez; lábbal hajtható rollerek

[járművek]; lábbal hajtott szánok (1); lábbal hajtott szánok (2); lakóautók; lakókocsik; láncok gépkocsikhoz;

láncok kerékpárokhoz; láncok motorkerékpárokhoz; léghajók [kormányozható]; légi járművek (1); légi járművek

(2); légi járművek (3); légi készülékek, gépek és berendezések; légpárnás járművek; légszivattyúk, légpumpák

[járműtartozékok]; légzsákok [biztonsági felszerelések gépkocsikba]; lengéscsillapító rugók járművekhez;

lenyitható tetők járművekhez; locsolókocsik [járművek]; lopásgátló eszközök járművekhez; lopásgátló riasztók

járművekhez; lökhárítók vasúti kocsiállományhoz; meghajtó mechanizmusok szárazföldi járművekhez;

mentőautók; mentőszánok; méretre szabott lábzsákok babakocsihoz; méretre szabott lábzsákok

sportbabakocsihoz; modellhelikopteres fényképezőgép [helicam]; mopedek; motorfelfüggesztések szárazföldi

járművekhez; motorházfedelek (1); motorházfedelek (2); motorháztető-tűk járművekhez;

motorkerékpár-kormányok; motorkerékpár motorok; motorkerékpár nyereghuzatok; motorkerékpárok;

motorkerékpárokhoz kialakított táskák; motorok kerékpárokhoz; motorok szárazföldi járművekhez (1); motorok

szárazföldi járművekhez (2); motoros hajók/kisebb hajók; motoros robogók; motorosszánok; mozdonykémények;
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mozdonyok; napellenzők gépkocsikba; nyereghuzatok kerékpárokhoz; nyeregtáskák kerékpárokhoz; nyergek

motorkerékpárokhoz; nyomatékváltók szárazföldi járművekhez; oldalkocsik; oldalsó visszapillantó tükrök

járművekhez; oldaltámaszok motorkerékpárokhoz; önjáró víz alatti járművek tengerfenék-vizsgálatokhoz;

öntőkocsik; önvezető autók; páncélozott járművek; poggyásztartó hálók járművekhez; pontonok; pótkerék

takarók; pótkocsik, utánfutók [járművek]; robogók mozgáskorlátozottaknak; rögzítők gépkocsirészek

gépkocsi-karosszériához való rögzítésére; rugalmas hab gumibelsők; sárhányók; sebességváltók, áttételek

szárazföldi járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez; siklók (1); siklók (2); síléctartók járművekhez;

síliftek, sífelvonók; sólyák, lejtők hajóknak; spoilerek, légterelő szárnyak járművekhez; sportkocsik; sugárhajtású

motorok szárazföldi járművekhez; szabadonfutó kerekek szárazföldi járművekhez; szárazföldi, légi, vízi vagy

vasúti helyváltoztató eszközök, járművek; szelepek járműabroncsokhoz; szélvédők; szemetesautók;

szétkapcsolók, kioldóik hajókhoz; szilárd abroncsok gépjárművekhez; szivargyújtók gépkocsikba; takarítókocsik;

tanksapkák járművek üzemanyagtartályaihoz; táskák sportbabakocsihoz; távirányítású járművek víz alatti

vizsgálatokhoz; távirányítós járművek, nem játékszerek; távolsági autóbuszok (1) távolsági autóbuszok (2);

távolsági autóbuszok (3); tehergépkocsik, teherautók, kamionok; tengelycsapok; tengelyek járművekhez;

tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez; tolatásjelzők járművekhez; tolószékek kisállatok számára; torziós

rudak járművekhez; tömlőkocsik; tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz; tömör gumiabroncsok

járműkerekekhez; traktorok; triciklik; turbinák szárazföldi járművekhez; uszályok; utánfutó horgok járművekhez;

utánfutók kerékpárok szállítására; üléshuzatok járművekhez; ülőliftek; űrjárművek; ütközőpárnák hajókhoz;

vakításmentesítő eszközök járművekhez; vasúti hálókocsik; vasúti hűtőkocsik; vasúti járművek; vasúti

kapcsolószerkezetek, tengelykapcsolók; vázak motorkerékpárokhoz; versenyautók; vezető nélküli autók

[autonóm autók]; villamoskocsik; villanymotorok, elektromotorok szárazföldi járművekhez; villás targoncák;

 visszapillantó tükrök; vízijárművek; vontató tehergépkocsik; zsákszállító kocsik.

 40    3D nyomtatás; ablaküveg színezése felületbevonással: anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; anyagok

összeállítása mások megrendelése szerint; aranybevonat készítése; csiszolás; energiatermelés; értéknövelő

újrahasznosítás [hulladék-újrahasznosítás]; ezüstözés; fémek bevonása; fémek hőkezelése, edzése; fémkezelés:

fémöntés; forrasztás; galvanizálás; generátorok kölcsönzése; gépjárműablakok színezése; hegesztési

szolgáltatások; információ anyagkezelésről; kadmiumozás; kallózás, ványolás; kazánkovács szolgáltatásai;

kovácsolás; köszörülés; krómozás; laminálás, nyújtás; lézergravírozás; litografálás, kőnyomás; mágnesezés;

marás [forgácsolás]; metszés, vésés; mintanyomás; nikkelezés; ofszetnyomás; ónozás, ónbevonás; polírozás

 [csiszolás]; színtelenítés, festék lemaratása; vulkanizálás [anyagkezelés].

 ( 111 )  230.534

 ( 151 )  2020.01.29.

 ( 210 )  M 18 02492

 ( 220 )  2018.08.27.

 ( 732 )  CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Hajdu, Radnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CENTRÁL TAKARÉK

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

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment;

célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések;gazdasági versennyel

kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása;

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; kiszervezett

vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs
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stratégiára vonatkozó tanácsadás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok;

piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás

üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés;

számlakivonatok összeállítása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing

szolgáltatások; titkársági szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti

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

közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan

üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok,

kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési

 konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

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

lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; levelező tanfolyamok; mentorálás;

oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; szakmai átképzés; személyes

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

 lebonyolítása.

 ( 111 )  230.535

 ( 151 )  2020.01.29.

 ( 210 )  M 17 03734

 ( 220 )  2017.11.17.

 ( 732 )  British International School Alapítványi Óvoda, Általános- és Középiskola, Budapest (HU)

 ( 740 )  DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  British International School Budapest

 ( 511 ) 9    Letölthető kiadványok, publikációk; letölthető tanfolyami anyagok; letölthető elektronikus kiadványok,

publikációk; oktatási szoftverek; oktatási készülékek; oktatási berendezések, készülékek; oktatási készülékek és

 eszközök; oktatáshoz használt berendezések; elektronikus készülékek és eszközök oktatáshoz és tanításhoz.

 16    Kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott oktatási anyagok; oktatási

 kézikönyvek; oktatási felszerelések; tankönyvek; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 41    Elemi oktatási szolgáltatások; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; felső

tagozatosok oktatása; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; idegen nyelvek tanításával

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; képzés és oktatás; képzés,

tanítás és oktatás biztosítása; nemzetközi oktatási csereprogramok kidolgozása; napköziotthonos [oktatási]

felügyelet biztosítása; oktatás biztosítása; oktatás és tanítás; oktatás, szórakozás és sport; oktatáshoz kapcsolódó

nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok kiadása; oktatási bizonyítványok

odaítélése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási események szervezése;

oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási szolgáltatások nyújtása; óvodás oktatás; tanítási, oktatási tevékenységek

szervezése; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; tanítás elemi iskolákban;

 középiskolai oktatás; középiskolai oktatási szolgáltatások; óvodai szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  230.536

 ( 151 )  2020.01.29.

 ( 210 )  M 19 02681
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 ( 220 )  2019.09.04.

 ( 732 )  Reign Beverage Company LLC, Los Angeles (US)

 ( 300 )  88325082 2019.03.04. US

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok; sportitalok; alkoholmentes italok; fitness italok; teljesítménynövelő italok.

 ( 111 )  230.537

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 18 03087

 ( 220 )  2018.10.25.

 ( 732 )  Séf Asztala Étterem Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Séf Asztala

 ( 511 )   43    Vendéglátóipari szolgáltatások.

 ( 111 )  230.569

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 17 02105

 ( 220 )  2017.06.28.

 ( 732 )  Agrárrendezvények Kft., Szőlősgyörök (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ

és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi-

vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatás; marketing

szolgáltatások; piackutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámlevél

szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti információk;

üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok,

kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési

 konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

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

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; eszmecserék,

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

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; show-műsorok készítése; show-műsorok

szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és
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lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése

 [oktatás vagy szórakoztatás].

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; állategészségügyi szolgáltatások;

gazdálkodás (állatok);kertészeti szolgáltatások (1); kertészeti szolgáltatások (2); tájkertész-szolgáltatások;

tájtervezés; trágyák és más mezőgazdasági vegyi anyagok légi és felszíni szétszórása; újraerdősítési

 szolgáltatások.

 ( 111 )  230.570

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 01190

 ( 220 )  2019.04.09.

 ( 732 )  Petrezselyem József, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PRÁNANADI SZERETETMEDITÁCIÓ

 ( 511 )  41    Természetes gyógymódok oktatása, egészséges életmódra oktatás és nevelés, akadémiák (oktatás),

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés), bálok szervezése, bentlakásos iskolák, coaching (tréning),

dalírás, 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, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés),

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, idegenvezetős túrák levezetése, iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése,

mentorálás, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, óvodák, pályaválasztási

tanácsadás, partik tervezése (szórakoztatás), szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szakmai

átképzés, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási

szolgáltatások, táboroztatás, vallásoktatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videórögzítés,

 zenei produkciók, zeneszerzés.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, csillapító

kezelés, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, fizioterápia,

fizikoterápia, hospice ellátás, elfekvők, kábítószerfüggő betegek rehabilitációja, kiropraktika, klinikák,

laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, orvosi rendelők

szolgáltatásai, kórházak, masszázs, optikusok szolgáltatásai, orvosi ellátás, orvosi rendelők, orvosi szolgáltatások,

otthonok lábadozók utókezelésére, pszichológus (szolgáltatások), szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások,

távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások, szépségszalonok, szülésznők szolgáltatásai,

 állatgyógyászati szolgáltatások, állatok ápolása, állattenyésztés.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai, spiritiszta tanácsadás,

szellemi tulajdon licenszelése, szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció, szerzői jogok kezelése, társkereső

 szolgáltatások, vallási összejövetelek szervezése, vallási szertartások levezetése.

 ( 111 )  230.572

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 02053

 ( 220 )  2019.06.27.

 ( 732 )  Kotányi Hungária Fűszerfeldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Táraság, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi

szolgáltatások; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering

szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények

számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik

 számára; étkeztetés gyorsbüfékben; kültéri étkeztetési szolgáltatások.

 ( 111 )  230.573

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 02056

 ( 220 )  2019.06.28.

 ( 732 )  PARMALAT S.p.A., Milano (IT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Kefír termékek.

 ( 111 )  230.574

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 02359

 ( 220 )  2019.07.30.

 ( 732 )  Bálint Gáspár, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Faszén brikettek (tadon); faszén grillezéshez; darabos faszén; faszéngyújtó folyadék.

 ( 111 )  230.575

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 02360

 ( 220 )  2019.07.30.
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 ( 732 ) RAYTHEON COMPANY (a corporation organized and existing under the laws of State of Delaware),

 Waltham, State of Massachusetts (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SENTINEL

 ( 511 ) 9    Elektronikus készülékek levegő- és rakétavédelmi és ellenintézkedési rendszerek és légiforgalmi irányító

 rendszerek számára, nevezetesen radar, radar moduláris szerelvény.

 ( 111 )  230.576

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 02363

 ( 220 )  2019.07.30.

 ( 732 )  Gáspár Róbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mátyás Péter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Bundás virsli; bundás burgonyaszeletek; burgonya alapú gombócok; burgonya-alapú gombócok; corn dogs

[virslik kukoricabundában]; disznóhús; étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; extra szűz

olívaolaj; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek; falafel; feldolgozott

gyümölcsökből válogatás; garnélarákok, apró, nem élő; garnélarákok, nem élő; gyümölcs alapú snackek;

gyümölcs csipsz; gyümölcssaláták; hagymakarikák; halak; halból készített élelmiszertermékek; halfilé; heringek

[nem élő]; hot dog virslik; hummusz [csicseriborsókrém]; húsok; hús, tartósított; ízesített mogyorók, diók;

kagylófélék, rákfélék [nem élő]; kalbi [grillezett húsétel]; kimchi [erjesztett zöldségételek]; kolbász; krokett; lazac

[nem élő]; levesek; leveskészítmények; magvak, elkészítve; mogyoró, előkészített; napraforgómag, elkészítve;

mogyoróvaj; pálmamag olaj, táplálkozási használatra; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő;

repceolaj, étkezési; sajtok; savanyúságok; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; szárított zöldségek;

tahini [szezámmagkrém]; tojások; tonhal [nem élő]; túrós fánkok; vadhús; virslik; zöldségek, tartósított;

 zöldségsaláták.

 30    Bulgur; burritók; chips [gabonakészítmény]; gofri; gyümölcsszószok; hot dogok [szendvicsek]; húsos piték;

jeges tea; jiaozi (töltött tésztagombócok); kávé; kávé alapú italok; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér

kovász nélkül, macesz; lisztalapú gombócok; macaron [mandulás cukrászsütemény]; makaróni; mandulás

édességek; marcipán; metélt tészta, nudli, galuska; mustár; palacsinták; pattogatott kukorica; pizza; pudingok;

quiche [tésztában sült sós sodó]; ramen [japán tésztaalapú étel]; rizs alapú rágcsálnivalók; rizskeksz [senbei];

rizspuding; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; spagetti; szendvicsek; szusi; tabulé [arab saláta]; tápióka;

 tavaszi tekercs; tésztában sült pástétom; tortilla; vajas kekszek [petit-beurre]; vareniki [ukrán töltött gombóc].

 43    Bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; éttermi

szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények

bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; önkiszolgáló

 éttermek; vendéglátás.

 ( 111 )  230.577

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 02364

 ( 220 )  2019.07.30.

 ( 732 )  Agrometry Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 )  Pöröly

 ( 511 ) 1    Alkaloidok mezőgazdasági használatra; anyagok, szubsztanciák talajmentes termesztéshez [mezőgazdaság];

bakteriális készítmények mezőgazdasági használatra; bakteriológiai készítmények mezőgazdasági használatra;

biológiai adalékok növényzet átalakításához mezőgazdasági takarmánnyá; felületaktív anyagok mezőgazdasági

féregirtókkal kapcsolatos használatra; felületaktív vegyi anyagok mezőgazdasági használatra; folyadéktároló
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polimerek mezőgazdasági használatra; folyékony foszfát mezőgazdasági termények leveleire történő felvitelre;

gázkeverékek mezőgazdasági célú felhasználásra; kalcium-peroxid mezőgazdasági használatra; korom ipari vagy

mezőgazdasági célokra; kőzetrostok mezőgazdasági használatra; mész mezőgazdasági használatra;

mészkőgranulátum mezőgazdasági célokra; mészkőpor mezőgazdasági célokra; mezőgazdaságban használt

vegykezelt tőzeg; mezőgazdaságban használt vegyszerek; mezőgazdasági kártevőirtásra használt

ragasztóanyagok; mezőgazdasági kártevőirtásra használt bevonatos ragasztóanyagok; mezőgazdasági, kertészeti

és erdészeti vegyszerek; mezőgazdasági mész; mezőgazdasági műtrágyák; mezőgazdasági savak; mezőgazdasági

vegyszerek; mezőgazdasági vegyszerek, kivéve a gombaölő, gyomirtó, növényirtó, rovarölő és parazitaölő

szereket; mulcs mezőgazdasági környezetek talajjavítására; növények növekedését szabályozó szerek

mezőgazdasági használatra; nyomelemek mezőgazdasági használatra; polimerek mezőgazdasági vegyi anyagok

gyártásához; szervetlen peroxidok mezőgazdasági használatra; szubsztrátumok mezőgazdasági, kertészeti és

erdészeti használatra; szubsztrátumok talajmentes termesztéshez [mezőgazdaság]; talajjavítók mezőgazdasági

használatra; talajjavítók mezőgazdasági célokra; talajkondicionáló készítmények mezőgazdasági termékek

növekedésének fokozására; talajkondicionáló készítmények mezőgazdasági termékek növekedésének

szabályozására; tápanyagok [trágyák] folyadék formájában, mezőgazdasági használatra; tengeri algából készült

mezőgazdasági trágya; vegyi segédanyagok mezőgazdasági használatra; vegyszerek a mezőgazdasági vegyészeti

iparágban való felhasználásra [nem gombaölők, gyomirtók, növényirtók, rovarirtók, parazitaölők]; vegyszerek és

természetes anyagok keverékei, mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vetőmag gének

mezőgazdasági termeléshez; ammónium-nitrát; ammóniumnitrát-tartalmú trágyák; ammóniumklorid-tartalmú

trágyák; ammóniumszulfát-tartalmú trágyák; antioxidánsokat tartalmazó trágyák; ásványi anyagokból készült

mesterséges növénytermesztő talaj; ásványi készítmények növényi tápanyagként történő felhasználásra; ásványi

trágyázási készítmények; bakteriológiai készítmények kertészeti használatra; bakteriológiai készítmények

erdészeti használatra; baktériumkészítmények erdészeti használatra; baktériumkészítmények kertészeti

használatra; biostimulánsok mint növényi növekedésserkentők; biotrágyák; biotrágyák talajkezelésre; biotrágyák

magkezelésre; csávázóanyagok (vető) magokhoz; csávázószerek [trágyák]; csírázásgátlók [csírázásgátló

anyagok]; dupla szuperfoszfát műtrágyák; dupla vagy tripla szuperfoszfát műtrágya; erdészetben használt

vegyszerek; erdészeti vegyi termékek, kivéve a gombaölő, gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; erdészeti

vegyszerek, gombairtók, gyomirtók, rovarirtók és parazitaölő szerek kivételével; erdészeti vegyszerek, kivéve a

gombaölő, gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; fejtrágyák gyephez; fejtrágyák [humusz] gyephez;

folyékony trágyahelyettesítők; folyékony trágyák; foszfátok [trágyák]; fűtrágyák; füvön vagy füves területeken

használatos trágyák; gyökerezést elősegítő ültetési, palántázási adalékanyagok; gyomirtó szerekben használt

vegyszerek; gyomirtó vegyületekhez használt vegyszerek; hínárok, moszatok [trágyák]; hormonok gyümölcsök

érésének elősegítésére; hormonok zöldségek és gyümölcsök érésének elősegítésére; hozamfokozók [kivéve orvosi

vagy állatorvosi használatra]; hozamnövelő szerek zöldségekhez; kalcium-foszfát; kalcium-nitrát; kalcium

szuperfoszfát trágyák; kalciumfoszfát; kálium; kálium-klorid trágyák; kálium műtrágyák; kálium-szulfát;

kálium-szulfát trágyák; karbamid műtrágyák; karbol növényvédelmi használatra; kártevőirtó összetételekben

használt vegyszerek; kártevőirtókban használt vegyszerek; kémiai műtrágyák; kertészetben használt vegyszerek;

kertészetben használt vegykezelt tőzeg; kertészeti vegyszerek [nem gombaölő, gyomirtó, növényirtó, rovarirtó,

parazitaölő szerek]; kertészeti vegyszerek, a gombaölő, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölő szerek kivételével;

kevert foszfát műtrágyák; kevert szuperfoszfát műtrágyák; kevert trágyák; klórmentes trágyák; komplex

műtrágyák; komposzt, trágyák, műtrágyák; lombtalanítók; levélhumusz, komposzt; magnézium-klorid;

magnézium-szulfát; mangántrágya; műtrágyák, gyeptrágyák, fűtrágyák; műtrágyák háztartási használatra;

műtrágyák szobanövényekhez; nátrium-klorát; nátrium-molibdát; nátrium-nitrát trágya; nitrogén biotrágyák;

nitrogénes műtrágyák; nitrogént és magnéziumot tartalmazó műtrágyák; nitrogénvegyületekből álló műtrágyák;

növekedésszabályozók növények részére; növények leveleinek sárgulását megakadályozó vas-szulfátok;

növények növekedését szabályozó készítmények; növényeken okozott környezeti károk kezelésére szolgáló

vegyszerek; növényekhez, terméshez gyors növekedési periódusok során használt lombtrágyák; növényekhez,

terméshez stresszes periódusok során használt lombtrágyák; növényerősítő készítmények; növényi betegségek
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kezelésére szolgáló vegyipari termékek; növényi hormonok (fitohormonok); növényi növekedésszabályozók;

növényi szubsztrátumok; növényvédő vegyszerek [nem gombaölők, gyomirtók, növényirtók, rovarirtók és

parazitaölők]; rovar növekedésszabályozók gyártásához használt vegyszerek; rovarölő szerek gyártásához

használt vegyszerek; szabályozott felszabadulású trágyák kertészkedéshez; szervetlen trágyák, műtrágyák;

szintetikus műtrágyák; szőlőbetegségek megelőzésére szolgáló vegyszerek; szubsztanciák növények

növekedésének szabályozására; szubsztanciák növények növekedésének elősegítésére; szuperfoszfátok

[műtrágyák]; talaj trágyázására, műtrágyázására szolgáló szerek; talajba oltható talajkondicionáló szerek, magok

vetésének előkészítésére [nem sterilizáló]; talajjavítók kertészeti használatra; talajjavítók kertészeti célokra;

talajjavítók; talajkészítmények magok csíráztatásához; talajkezelésre szolgáló vegyipari készítmények;

talajkondicionáló anyagok [nem sterilizálás]; talajkondicionáló készítmények kertészeti termékek növekedésének

fokozására; talajkondicionáló készítmények kerti termékek növekedésének szabályozására; talajkondicionáló

készítmények; talajkondicionáló termékek; talajkondicionálók; talajtrágyák, műtrágyák; tápanyagok

növényeknek; tápanyagok növények számára; tengeri összetevőkből készült trágyák; tengeri trágyák;

tengerimoszat-kivonat növények növekedésének serkentésére; terméshozam-növelő szerek; természetes trágyák;

termesztett növényekhez használt mikrotápanyagok; trágyák és műtrágyák; trágyák, műtrágyák; trágyák,

műtrágyák, trágyafélék; trágyák talajhoz és virágföldhöz; trágyázó készítmények, szerek; tripla szuperfoszfát

műtrágyák; vas-foszfát; vegyi adalékanyagok gombaölő szerekhez; vegyi adalékanyagok rovarirtó szerekhez;

vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek megelőzéséhez; vegyi készítmények magok kezeléséhez;

vegyi segédanyagok erdészeti használatra; vegyi segédanyagok kertészeti használatra; vegyi termékek gyomok

növekedésének megakadályozására; vetőmag tartósító anyagok; vetőmag kezelő készítmények tartósításhoz;

vetőmagok bevonására használt vegyszerek [a gombaölő szerek, gyomirtó szerek, rovarirtó szerek, parazitaölő

 szerek kivételével]; zöldségfélék csírázását gátló termékek.

5    Algaölő szerek mezőgazdasági célokra; atkairtó szerek mezőgazdasági célokra; biológiai rovarirtók

mezőgazdasági célokra; gombaölő szerek mezőgazdasági használatra; gyomirtószer mezőgazdasági használatra;

mezőgazdasági féregirtók, rovarirtók; rovarirtók mezőgazdasági használatra; algairtó szerek; atkairtó szerek;

atkairtók; biocidok; biológiai gombaölő szerek; biológiai gyomirtó szerek; erdészeti gombairtó vegyszerek;

erdészeti növényirtó vegyszerek; erdészeti parazitairtó vegyszerek; erdészeti rovarirtó vegyszerek; fonálféregölő

szerek; fonalféregirtó szerek; fungicid [gombaölő] gombás anyagok; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi

készítmények; gombaölő készítmények; gombaölő szerek, fungicidek; gombaölő szerek kártevők irtására;

gombaölő szerek kertészeti használatra; gyomirtásra szolgáló készítmények; gyomirtó szerek, herbicidek;

gyomirtók; gyomirtók otthoni használatra; készítmények talajfertőtlenítéshez; meztelen csigák irtására szolgáló

szerek; rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarirtó szerek kertészeti célokra; rovarirtó termékek; rovarirtók

háztartási használatra; rovarok irtására szolgáló szerek; rovarok növekedését szabályozó szerek; rovarokat vonzó

anyagok; rovarriasztó füstölőszerek; szintetikus biocidok; szőlőbetegségek kezelésére szolgáló vegyszerek;

talajfertőtlenítő készítmények; természetes biocidok; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek

kezelésére; vegyi készítmények kártevőirtásra, féregirtásra; vegyi készítmények növényvédelmi célokra;

dohánykivonatok [rovarirtó szerek]; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; puhatestűirtók;

 rovarriasztó készítmények.

 ( 111 )  230.579

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 02368

 ( 220 )  2019.07.30.

 ( 732 )  ANILIN Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hajnal Emese, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 1    Klór uszodákhoz, medencékhez; vízkezelő vegyszerek uszodákban és gyógyfürdőkben történő használatra;

 vízkezelő vegyszerek uszodákban és fürdőkben való használatra.

 5    Fertőtlenítők úszómedencékhez.

 ( 111 )  230.580

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 02369

 ( 220 )  2019.07.31.

 ( 732 )  Dr. Kerekes Zoltán, Remeteszőlős (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Állatorvosi készülékek és eszközök; gyógyszerbelövők állatoknak; radiológiai készülékek állatorvosi

 használatra.

 42    Biológiai, fizikai, állatorvosi, tudományos kutatások; tudományos laboratóriumi szolgáltatások kisállatok

 részére.

 44    Kisállatok részére ápolási szolgáltatások; klinikák, állatorvosi rendelők kisállatok részére; állatorvosi

laboratóriumok által nyújtott orvoselemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra kisállatok részére;

 terápiás szolgáltatások kisállatok részére.

 ( 111 )  230.582

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 02371

 ( 220 )  2019.07.30.

 ( 732 )  Pálinkás-Tóth Melinda, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  Unicorn Café Hungary

 ( 511 )   43    Kávéház-, cukrászda-, presso-, étterem szolgáltatásai.

 ( 111 )  230.583

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 02372

 ( 220 )  2019.07.31.

 ( 732 )  Salgótarjáni Barátok Torna Club, Salgótarján (HU)

 ( 740 )  Palásthy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SBTC

 ( 511 )  25    Sapka ellenzők; sport sapkák és baseball sapkák; alsóruházat; atlétatrikók; atlétikai ruházat; dzsekik

sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok;

fejpántok izzadás felfogására; fejre való sálak, fejkendők; focimellények; futballmezek; futballmez replikák,

másolatok; futballmezek; futónadrágok; futótrikók; futómezek; kabátok, dzsekik; kapucnis felsők; kapucnis
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pulóverek, melegítőfelsők; labdajátékokhoz való párnázott aláöltözékek; lábszárvédők; lábszármelegítők;

melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítő felsők, sportos pulóverek; mezek amerikai futballhoz; nyaksálak;

polár pulóverek; pólók; pulóverek; pulóverek, mezek; rövid ujjú pólók; rövid ujjú sportingek; rövidnadrágok;

rövidnadrágok amerikai futballhoz; rövidnadrágok, sortok; sálak; sportkabátok; sportbírói egyenruhák;

sportruházat; sportzoknik; tréningruhafelsők, melegítőfelsők; trikók; zoknik; tréningalsók; edzőcipők, sportcipők;

 futballcipők; sportcipők; sportcipők, atlétacipők; stoplik futballcipőkhöz; tornacipők, edzőtermi cipők.

 28    Futball-labdák; futballhálók; futballkapuk; futballpálya-kijelölő bóják; futballkesztyűk; hálók

labdajátékokhoz; kapufák; kapuhálók; labdák futballhoz; labdarúgó-felszerelések; labdatartók; térdvédők

 futballhoz.

 41    Futballversenyek szervezése; futballoktatás; futballbajnokságok rendezése; futballtáborok; focimeccsek

szervezése, rendezése és lebonyolítása; labdarúgó sportesemények szervezése; labdarúgó-mérkőzések szervezése;

labdarúgó akadémiai szolgáltatások; sport edzőtábori szolgáltatások; sportesemények és sportversenyek

szervezése; sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sportlétesítmények fenntartása;

sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények üzemeltetése; sportoktatás, edzés és irányítás;

sportversenyek és sportesemények megszervezése; sportfelszerelések és -eszközök bérbeadása;

 sportlétesítmények bérlése; sportrendezvényeken használt felszerelések kölcsönzése; stadionok bérbeadása.

 ( 111 )  230.585

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 02528

 ( 220 )  2019.08.13.

 ( 732 )  Deák Andrea, Balassagyarmat (HU)

 dr. Horváth Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KolibriEnergia

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

 adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

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

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

 ( 111 )  230.586

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 01369

 ( 220 )  2019.04.26.

 ( 732 )  Verebélyi János, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  230.587

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 01644
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 ( 220 )  2019.05.22.

 ( 732 )  Irk Attila 90%, Törökbálint (HU)

 Polonkay Roland 10%, Törökbálint (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek

 és más ehető jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, mártások.

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

tartalmú alkoholos italok (sörök kivételével); aromás italok; ízesítők alkoholos italokhoz (sörök kivételével);

alkoholos eszenciák, alkoholos kivonatok; aperitifek; égetett szeszesitalok, koktélok, emésztést segítő italok;

 tömény italok és likőrök.

 ( 111 )  230.588

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 00362

 ( 220 )  2019.02.07.

 ( 732 )  Bozókiné Szabó Ildikó Mária, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

fedelek, kötések, borítók [papíráruk], ívek [papíráruk], katalógusok, kézikönyvek [útmutatók], könyvecskék,

brosúrák, könyvek, nyomtatványok, papír-írószer áruk, poszterek, szórólapok, tanítási és oktatási anyagok

[kivéve készülékek, berendezések], újságok; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek;

papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és

irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló

műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba), nevezetesen műanyag fóliák csomagolásra; nyomdabetűk;

 klisék; a fenti áruk mindegyike klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos.

 38    Klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos online kommunikációs szolgáltatások;

klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos online multimédiás tartalomhoz való hozzáférés

biztosítása; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos internetes fórumok biztosítása; az

internet segítségével biztosított, klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos videotartalmakhoz

való telekommunikációs hozzáférés; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos közösségi

hálózatok fórumai [chat szobák]; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos információátviteli

szolgáltatások digitális hálózatokon keresztül; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos

videók digitális hálózatokon keresztül történő interaktív továbbítása; interneten keresztül biztosított audio- vagy

videó-műsorszórási szolgáltatások; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos internetes audio-

 és videó streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam].

 41    Kulturális tevékenységek klímatudatos életmód kapcsán; környezetvédelemmel, klímatudatos életmóddal

kapcsolatos eszmecserék, szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciaszervezés klímatudatos

életmód kapcsán; környezetvédelemmel, klímatudatos életmóddal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; előadások

szervezése klímatudatos életmód témakörében; tanárképzési szolgáltatások klímatudatos életmód kapcsán;

klímatudatos életmóddal kapcsolatos oktatási tanfolyamok, vizsgák és minősítések tervezése; klímatudatos

életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos multimédiás anyagok online kiadása; klímatudatos életmóddal,

környezetvédelemmel kapcsolatos online, nem letölthető videók biztosítása; klímatudatos életmóddal,

környezetvédelemmel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; klímatudatos életmóddal,

környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása videófilmeken keresztül; klímatudatos életmóddal,

környezetvédelemmel kapcsolatos filmek és videófilmek gyártása; oktatási célú hang- és videófelvételek
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készítése klímatudatos életmód kapcsán; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos online

oktatás biztosítása; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek kiadása; ifjúsági képzési

programok szervezése klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatban; oktatási programok

 klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatban.

 ( 111 )  230.589

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 02241

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros CD lemezek.

  35    Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenység.

  41    Reklámozás.

 ( 111 )  230.590

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 00521

 ( 220 )  2019.02.19.

 ( 732 )  Szolyák Ferenc, Encs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Pizza; süteményekhez való tészta.

 43    Éttermi szolgáltatások; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; gyorséttermek, snack

 bárok; kantinok, büfék, étkezdék.

 ( 111 )  230.591

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 02240

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek, fagylaltok; cukor, melaszszirup; fűszerek.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  230.592

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 02391

 ( 220 )  2019.08.02.

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

 ( 554 )
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.593

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 02392

 ( 220 )  2019.08.02.

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.594

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 02389

 ( 220 )  2019.08.02.

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.595

 ( 151 )  2020.01.31.

 ( 210 )  M 19 02390

 ( 220 )  2019.08.02.

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

 ( 554 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M414



 

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.649

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02366

 ( 220 )  2019.07.30.

 ( 732 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 )  Platán

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  230.650

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02370

 ( 220 )  2019.07.31.

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

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  PAJZS

 ( 511 )  9    Betörésgátló elektromos szerkezetek; betörésgátló riasztókészülékek.

  12    Lopásgátló riasztók járművekhez, lopásgátló szerkezetek járművekhez.

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

A rovat 323 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 121.204

 ( 210 ) M 79 00250

 ( 180 ) 2019.06.30.

 ( 111 ) 121.205

 ( 210 ) M 79 00252

 ( 180 ) 2019.06.30.

 ( 111 ) 121.511

 ( 210 ) M 79 00773

 ( 180 ) 2019.06.12.

 ( 111 ) 121.523

 ( 210 ) M 79 00799

 ( 180 ) 2019.06.21.

 ( 111 ) 121.983

 ( 210 ) M 79 00754

 ( 180 ) 2019.06.12.

 ( 111 ) 121.984

 ( 210 ) M 79 00781

 ( 180 ) 2019.06.15.

 ( 111 ) 121.989

 ( 210 ) M 79 00846

 ( 180 ) 2019.06.29.

 ( 111 ) 128.652

 ( 210 ) M 89 01392

 ( 180 ) 2019.06.13.

 ( 111 ) 128.657

 ( 210 ) M 89 01402

 ( 180 ) 2019.06.14.

 ( 111 ) 128.669

 ( 210 ) M 89 01321

 ( 180 ) 2019.06.02.

 ( 111 ) 128.676

 ( 210 ) M 89 01360

 ( 180 ) 2019.06.06.

 ( 111 ) 128.683

 ( 210 ) M 89 01375
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 ( 180 ) 2019.06.08.

 ( 111 ) 128.701

 ( 210 ) M 89 01457

 ( 180 ) 2019.06.20.

 ( 111 ) 128.703

 ( 210 ) M 89 01464

 ( 180 ) 2019.06.21.

 ( 111 ) 128.712

 ( 210 ) M 89 01489

 ( 180 ) 2019.06.23.

 ( 111 ) 128.713

 ( 210 ) M 89 01490

 ( 180 ) 2019.06.23.

 ( 111 ) 128.717

 ( 210 ) M 89 01506

 ( 180 ) 2019.06.27.

 ( 111 ) 128.722

 ( 210 ) M 89 01532

 ( 180 ) 2019.06.29.

 ( 111 ) 129.171

 ( 210 ) M 89 01492

 ( 180 ) 2019.06.23.

 ( 111 ) 129.708

 ( 210 ) M 89 01376

 ( 180 ) 2019.06.08.

 ( 111 ) 158.315

 ( 210 ) M 99 03097

 ( 180 ) 2019.06.28.

 ( 111 ) 158.328

 ( 210 ) M 99 03084

 ( 180 ) 2019.06.25.

 ( 111 ) 159.143

 ( 210 ) M 99 02578

 ( 180 ) 2019.06.01.

 ( 111 ) 159.144

 ( 210 ) M 99 02590

 ( 180 ) 2019.06.01.

 ( 111 ) 159.148
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 ( 210 ) M 99 02634

 ( 180 ) 2019.06.03.

 ( 111 ) 159.154

 ( 210 ) M 99 02863

 ( 180 ) 2019.06.16.

 ( 111 ) 159.239

 ( 210 ) M 99 02581

 ( 180 ) 2019.06.01.

 ( 111 ) 159.242

 ( 210 ) M 99 02617

 ( 180 ) 2019.06.03.

 ( 111 ) 159.263

 ( 210 ) M 99 02696

 ( 180 ) 2019.06.08.

 ( 111 ) 159.266

 ( 210 ) M 99 02801

 ( 180 ) 2019.06.14.

 ( 111 ) 159.288

 ( 210 ) M 99 02577

 ( 180 ) 2019.06.01.

 ( 111 ) 159.290

 ( 210 ) M 99 02579

 ( 180 ) 2019.06.01.

 ( 111 ) 159.448

 ( 210 ) M 99 02580

 ( 180 ) 2019.06.01.

 ( 111 ) 159.661

 ( 210 ) M 99 02759

 ( 180 ) 2019.06.10.

 ( 111 ) 159.861

 ( 210 ) M 99 02777

 ( 180 ) 2019.06.10.

 ( 111 ) 159.873

 ( 210 ) M 99 02790

 ( 180 ) 2019.06.11.

 ( 111 ) 159.874

 ( 210 ) M 99 02791

 ( 180 ) 2019.06.11.
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 ( 111 ) 159.876

 ( 210 ) M 99 02796

 ( 180 ) 2019.06.14.

 ( 111 ) 159.884

 ( 210 ) M 99 02837

 ( 180 ) 2019.06.15.

 ( 111 ) 160.064

 ( 210 ) M 99 02890

 ( 180 ) 2019.06.17.

 ( 111 ) 160.072

 ( 210 ) M 99 02873

 ( 180 ) 2019.06.16.

 ( 111 ) 160.076

 ( 210 ) M 99 02876

 ( 180 ) 2019.06.16.

 ( 111 ) 160.081

 ( 210 ) M 99 02853

 ( 180 ) 2019.06.16.

 ( 111 ) 160.082

 ( 210 ) M 99 02852

 ( 180 ) 2019.06.16.

 ( 111 ) 160.125

 ( 210 ) M 99 03154

 ( 180 ) 2019.06.30.

 ( 111 ) 160.236

 ( 210 ) M 99 02684

 ( 180 ) 2019.06.08.

 ( 111 ) 160.237

 ( 210 ) M 99 02708

 ( 180 ) 2019.06.09.

 ( 111 ) 160.239

 ( 210 ) M 99 02706

 ( 180 ) 2019.06.09.

 ( 111 ) 160.250

 ( 210 ) M 99 02720

 ( 180 ) 2019.06.09.

 ( 111 ) 160.258

 ( 210 ) M 99 02954

 ( 180 ) 2019.06.22.
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 ( 111 ) 160.261

 ( 210 ) M 99 02960

 ( 180 ) 2019.06.22.

 ( 111 ) 160.263

 ( 210 ) M 99 02961

 ( 180 ) 2019.06.22.

 ( 111 ) 160.267

 ( 210 ) M 99 02591

 ( 180 ) 2019.06.01.

 ( 111 ) 160.268

 ( 210 ) M 99 02707

 ( 180 ) 2019.06.09.

 ( 111 ) 160.271

 ( 210 ) M 99 02732

 ( 180 ) 2019.06.09.

 ( 111 ) 160.275

 ( 210 ) M 99 02985

 ( 180 ) 2019.06.23.

 ( 111 ) 160.285

 ( 210 ) M 99 03062

 ( 180 ) 2019.06.24.

 ( 111 ) 160.300

 ( 210 ) M 99 02974

 ( 180 ) 2019.06.22.

 ( 111 ) 160.659

 ( 210 ) M 99 02891

 ( 180 ) 2019.06.17.

 ( 111 ) 160.660

 ( 210 ) M 99 02683

 ( 180 ) 2019.06.08.

 ( 111 ) 160.668

 ( 210 ) M 99 02869

 ( 180 ) 2019.06.16.

 ( 111 ) 160.673

 ( 210 ) M 99 02734

 ( 180 ) 2019.06.09.

 ( 111 ) 160.676

 ( 210 ) M 99 02959
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 ( 180 ) 2019.06.22.

 ( 111 ) 160.915

 ( 210 ) M 99 02930

 ( 180 ) 2019.06.21.

 ( 111 ) 161.017

 ( 210 ) M 99 02881

 ( 180 ) 2019.06.16.

 ( 111 ) 161.018

 ( 210 ) M 99 02880

 ( 180 ) 2019.06.16.

 ( 111 ) 161.019

 ( 210 ) M 99 03063

 ( 180 ) 2019.06.24.

 ( 111 ) 161.074

 ( 210 ) M 99 02593

 ( 180 ) 2019.06.02.

 ( 111 ) 161.245

 ( 210 ) M 99 03066

 ( 180 ) 2019.06.24.

 ( 111 ) 161.280

 ( 210 ) M 99 02962

 ( 180 ) 2019.06.22.

 ( 111 ) 161.282

 ( 210 ) M 99 03014

 ( 180 ) 2019.06.23.

 ( 111 ) 161.301

 ( 210 ) M 99 02735

 ( 180 ) 2019.06.09.

 ( 111 ) 161.302

 ( 210 ) M 99 02736

 ( 180 ) 2019.06.09.

 ( 111 ) 161.406

 ( 210 ) M 99 02846

 ( 180 ) 2019.06.15.

 ( 111 ) 161.658

 ( 210 ) M 99 02746

 ( 180 ) 2019.06.10.

 ( 111 ) 161.660
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 ( 210 ) M 99 03059

 ( 180 ) 2019.06.23.

 ( 111 ) 161.818

 ( 210 ) M 99 02755

 ( 180 ) 2019.06.10.

 ( 111 ) 162.618

 ( 210 ) M 99 03015

 ( 180 ) 2019.06.23.

 ( 111 ) 162.619

 ( 210 ) M 99 03016

 ( 180 ) 2019.06.23.

 ( 111 ) 163.333

 ( 210 ) M 99 02781

 ( 180 ) 2019.06.10.

 ( 111 ) 163.546

 ( 210 ) M 99 03140

 ( 180 ) 2019.06.29.

 ( 111 ) 163.547

 ( 210 ) M 99 03139

 ( 180 ) 2019.06.29.

 ( 111 ) 163.653

 ( 210 ) M 99 02879

 ( 180 ) 2019.06.16.

 ( 111 ) 163.661

 ( 210 ) M 99 02923

 ( 180 ) 2019.06.21.

 ( 111 ) 163.934

 ( 210 ) M 99 03144

 ( 180 ) 2019.06.29.

 ( 111 ) 166.584

 ( 210 ) M 99 03086

 ( 180 ) 2019.06.25.

 ( 111 ) 167.109

 ( 210 ) M 99 03058

 ( 180 ) 2019.06.23.

 ( 111 ) 168.710

 ( 210 ) M 99 02973

 ( 180 ) 2019.06.22.
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 ( 111 ) 168.981

 ( 210 ) M 99 03164

 ( 180 ) 2019.06.30.

 ( 111 ) 170.102

 ( 210 ) M 99 02666

 ( 180 ) 2019.06.07.

 ( 111 ) 197.905

 ( 210 ) M 09 01826

 ( 180 ) 2019.06.23.

 ( 111 ) 197.921

 ( 210 ) M 09 01861

 ( 180 ) 2019.06.25.

 ( 111 ) 198.944

 ( 210 ) M 09 01701

 ( 180 ) 2019.06.15.

 ( 111 ) 199.021

 ( 210 ) M 09 01739

 ( 180 ) 2019.06.17.

 ( 111 ) 199.044

 ( 210 ) M 09 01769

 ( 180 ) 2019.06.18.

 ( 111 ) 199.090

 ( 210 ) M 09 01605

 ( 180 ) 2019.06.02.

 ( 111 ) 199.122

 ( 210 ) M 09 01721

 ( 180 ) 2019.06.09.

 ( 111 ) 199.123

 ( 210 ) M 09 01734

 ( 180 ) 2019.06.17.

 ( 111 ) 199.128

 ( 210 ) M 09 01736

 ( 180 ) 2019.06.17.

 ( 111 ) 199.129

 ( 210 ) M 09 01735

 ( 180 ) 2019.06.17.

 ( 111 ) 199.130

 ( 210 ) M 09 01729

 ( 180 ) 2019.06.17.
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 ( 111 ) 199.131

 ( 210 ) M 09 01720

 ( 180 ) 2019.06.11.

 ( 111 ) 199.134

 ( 210 ) M 09 01518

 ( 180 ) 2019.06.08.

 ( 111 ) 199.184

 ( 210 ) M 09 01626

 ( 180 ) 2019.06.03.

 ( 111 ) 199.193

 ( 210 ) M 09 01614

 ( 180 ) 2019.06.02.

 ( 111 ) 199.194

 ( 210 ) M 09 01616

 ( 180 ) 2019.06.02.

 ( 111 ) 199.195

 ( 210 ) M 09 01680

 ( 180 ) 2019.06.11.

 ( 111 ) 199.198

 ( 210 ) M 09 01681

 ( 180 ) 2019.06.11.

 ( 111 ) 199.200

 ( 210 ) M 09 01682

 ( 180 ) 2019.06.11.

 ( 111 ) 199.208

 ( 210 ) M 09 01895

 ( 180 ) 2019.06.29.

 ( 111 ) 199.209

 ( 210 ) M 09 01896

 ( 180 ) 2019.06.29.

 ( 111 ) 199.216

 ( 210 ) M 09 01696

 ( 180 ) 2019.06.12.

 ( 111 ) 199.217

 ( 210 ) M 09 01684

 ( 180 ) 2019.06.11.

 ( 111 ) 199.219

 ( 210 ) M 09 01732
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 ( 180 ) 2019.06.17.

 ( 111 ) 199.241

 ( 210 ) M 09 01658

 ( 180 ) 2019.06.08.

 ( 111 ) 199.243

 ( 210 ) M 09 01799

 ( 180 ) 2019.06.19.

 ( 111 ) 199.246

 ( 210 ) M 09 01657

 ( 180 ) 2019.06.08.

 ( 111 ) 199.250

 ( 210 ) M 09 01789

 ( 180 ) 2019.06.19.

 ( 111 ) 199.252

 ( 210 ) M 09 01668

 ( 180 ) 2019.06.09.

 ( 111 ) 199.255

 ( 210 ) M 09 01667

 ( 180 ) 2019.06.09.

 ( 111 ) 199.274

 ( 210 ) M 09 01606

 ( 180 ) 2019.06.02.

 ( 111 ) 199.277

 ( 210 ) M 09 01813

 ( 180 ) 2019.06.22.

 ( 111 ) 199.278

 ( 210 ) M 09 01800

 ( 180 ) 2019.06.19.

 ( 111 ) 199.282

 ( 210 ) M 09 01802

 ( 180 ) 2019.06.19.

 ( 111 ) 199.285

 ( 210 ) M 09 01806

 ( 180 ) 2019.06.22.

 ( 111 ) 199.292

 ( 210 ) M 09 01607

 ( 180 ) 2019.06.02.

 ( 111 ) 199.298
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 ( 210 ) M 09 01692

 ( 180 ) 2019.06.12.

 ( 111 ) 199.322

 ( 210 ) M 09 01745

 ( 180 ) 2019.06.17.

 ( 111 ) 199.331

 ( 210 ) M 09 01643

 ( 180 ) 2019.06.04.

 ( 111 ) 199.332

 ( 210 ) M 09 01856

 ( 180 ) 2019.06.25.

 ( 111 ) 199.340

 ( 210 ) M 09 01648

 ( 180 ) 2019.06.05.

 ( 111 ) 199.341

 ( 210 ) M 09 01855

 ( 180 ) 2019.06.25.

 ( 111 ) 199.351

 ( 210 ) M 09 01783

 ( 180 ) 2019.06.18.

 ( 111 ) 199.356

 ( 210 ) M 09 01793

 ( 180 ) 2019.06.19.

 ( 111 ) 199.380

 ( 210 ) M 09 01863

 ( 180 ) 2019.06.26.

 ( 111 ) 199.381

 ( 210 ) M 09 01773

 ( 180 ) 2019.06.18.

 ( 111 ) 199.382

 ( 210 ) M 09 01771

 ( 180 ) 2019.06.18.

 ( 111 ) 199.387

 ( 210 ) M 09 01673

 ( 180 ) 2019.06.10.

 ( 111 ) 199.390

 ( 210 ) M 09 01670

 ( 180 ) 2019.06.10.
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 ( 111 ) 199.398

 ( 210 ) M 09 01866

 ( 180 ) 2019.06.26.

 ( 111 ) 199.410

 ( 210 ) M 09 01879

 ( 180 ) 2019.06.26.

 ( 111 ) 199.411

 ( 210 ) M 09 01876

 ( 180 ) 2019.06.26.

 ( 111 ) 199.412

 ( 210 ) M 09 01877

 ( 180 ) 2019.06.26.

 ( 111 ) 199.413

 ( 210 ) M 09 01878

 ( 180 ) 2019.06.26.

 ( 111 ) 199.414

 ( 210 ) M 09 01872

 ( 180 ) 2019.06.26.

 ( 111 ) 199.415

 ( 210 ) M 09 01873

 ( 180 ) 2019.06.26.

 ( 111 ) 199.416

 ( 210 ) M 09 01874

 ( 180 ) 2019.06.26.

 ( 111 ) 199.417

 ( 210 ) M 09 01875

 ( 180 ) 2019.06.26.

 ( 111 ) 199.419

 ( 210 ) M 09 01693

 ( 180 ) 2019.06.12.

 ( 111 ) 199.423

 ( 210 ) M 09 01894

 ( 180 ) 2019.06.29.

 ( 111 ) 199.431

 ( 210 ) M 09 01694

 ( 180 ) 2019.06.12.

 ( 111 ) 199.432

 ( 210 ) M 09 01880

 ( 180 ) 2019.06.26.
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 ( 111 ) 199.437

 ( 210 ) M 09 01772

 ( 180 ) 2019.06.18.

 ( 111 ) 199.438

 ( 210 ) M 09 01775

 ( 180 ) 2019.06.18.

 ( 111 ) 199.439

 ( 210 ) M 09 01765

 ( 180 ) 2019.06.17.

 ( 111 ) 199.440

 ( 210 ) M 09 01764

 ( 180 ) 2019.06.17.

 ( 111 ) 199.441

 ( 210 ) M 09 01763

 ( 180 ) 2019.06.17.

 ( 111 ) 199.442

 ( 210 ) M 09 01762

 ( 180 ) 2019.06.17.

 ( 111 ) 199.445

 ( 210 ) M 09 01774

 ( 180 ) 2019.06.18.

 ( 111 ) 199.446

 ( 210 ) M 09 01776

 ( 180 ) 2019.06.18.

 ( 111 ) 199.459

 ( 210 ) M 09 01617

 ( 180 ) 2019.06.02.

 ( 111 ) 199.460

 ( 210 ) M 09 01621

 ( 180 ) 2019.06.03.

 ( 111 ) 199.461

 ( 210 ) M 09 01636

 ( 180 ) 2019.06.04.

 ( 111 ) 199.469

 ( 210 ) M 09 01618

 ( 180 ) 2019.06.02.

 ( 111 ) 199.487

 ( 210 ) M 09 01850
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 ( 180 ) 2019.06.25.

 ( 111 ) 199.493

 ( 210 ) M 09 01848

 ( 180 ) 2019.06.25.

 ( 111 ) 199.497

 ( 210 ) M 09 01840

 ( 180 ) 2019.06.17.

 ( 111 ) 199.499

 ( 210 ) M 09 01641

 ( 180 ) 2019.06.04.

 ( 111 ) 199.506

 ( 210 ) M 09 01644

 ( 180 ) 2019.06.05.

 ( 111 ) 199.507

 ( 210 ) M 09 01642

 ( 180 ) 2019.06.04.

 ( 111 ) 199.508

 ( 210 ) M 09 01640

 ( 180 ) 2019.06.04.

 ( 111 ) 199.509

 ( 210 ) M 09 01638

 ( 180 ) 2019.06.04.
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  113.335

 ( 732 )  JT International SA, Geneva (CH)

 ( 111 )  113.347

 ( 732 )  CORPORACION HABANOS, S.A., Guanabacoa, La Habana (CU)

 ( 111 )  113.355

 ( 732 )  CORPORACION HABANOS, S.A., Guanabacoa, La Habana (CU)

 ( 111 )  113.361

 ( 732 )  CORPORACION HABANOS, S.A., Guanabacoa, La Habana (CU)

 ( 111 )  113.362

 ( 732 )  CORPORACION HABANOS, S.A., Guanabacoa, La Habana (CU)

 ( 111 )  121.529

 ( 732 )  Union Special Corporation, Chicago (US)

 ( 111 )  121.678

 ( 732 )  Bogdány Petrol Kft., Nyírbogdány (HU)

 ( 111 )  121.679

 ( 732 )  Bogdány Petrol Kft., Nyírbogdány (HU)

 ( 111 )  121.680

 ( 732 )  Bogdány Petrol Kft., Nyírbogdány (HU)

 ( 111 )  121.888

 ( 732 )  CNH Industrial America LLC, Racine, Wisconsin (US)

 ( 111 )  121.913

 ( 732 )  Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

 ( 111 )  121.998

 ( 732 )  Gates Corporation, Denver, Colorado (US)

 ( 111 )  122.002

 ( 732 )  Gates Corporation, Denver, Colorado (US)

 ( 111 )  122.004

 ( 732 )  UNILEVER N. V., AL Rotterdam (NL)

 ( 111 )  122.009

 ( 732 )  MILACRON LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Ohio (US)

 ( 111 )  122.019

 ( 732 )  Kronos Titan A/S. , Fredrikstad (NO)

 ( 111 )  122.136
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 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  122.180

 ( 732 )  Chromalox, Inc. (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), Pittsburgh, Pennsylvania (US)

 ( 111 )  122.197

 ( 732 )  ORION Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  122.347

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  122.505

 ( 732 ) WRANGLER APPAREL CORP. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Wilmington, Delaware

 (US)

 ( 111 )  122.508

 ( 732 )  Champion Products Europe Limited, Blanchardstown Dublin 15 (IE)

 ( 111 )  122.613

 ( 732 )  Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Indianapolis, Indiana (US)

 ( 111 )  122.621

 ( 732 )  JT International SA, Geneva (CH)

 ( 111 )  122.917

 ( 732 )  Wrangler Apparel Corp. (Delaware állam törvényei szerint müködő vállalat), Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  128.626

 ( 732 )  Dvoracsek György, Budapest (HU)

 ( 111 )  128.833

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  129.422

 ( 732 )  Haw Par Corporation Limited, Haw Par Techno Centre (SG)

 ( 111 )  129.534

 ( 732 )  Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

 ( 111 )  129.578

 ( 732 )  REÁLSZISZTÉMA Kereskedelmi és Tőkehasznosító Kft., Halásztelek (HU)

 ( 111 )  129.590

 ( 732 )  Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  129.652

 ( 732 )  Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

 ( 111 )  129.687

 ( 732 )  General Mills, Inc., Minneapolis, Minnesota (US)

 ( 111 )  129.725
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 ( 732 )  Bequisa Industria Quimica do Brasil LTDA, (BR)

 ( 111 )  129.775

 ( 732 )  HP Hewlett Packard Group LLC, Delaware állam törvényei szerint működő vállalat, Houston, Texas (US)

 ( 111 )  129.794

 ( 732 )  Intercontinental Great Brands LLC, East Hanover (US)

 ( 111 )  129.796

 ( 732 )  Inercontinental Great Brands LLC, East Hanover (US)

 ( 111 )  129.890

 ( 732 )  Suzuki Kabushiki Kaisha (Suzuki Motor Corporation), Shizuoka-ken (JP)

 ( 111 )  129.891

 ( 732 )  Suzuki Kabushiki Kaisha (Suzuki Motor Corporation), Shizuoka-ken (JP)

 ( 111 )  129.892

 ( 732 )  Suzuki Kabushiki Kaisha (Suzuki Motor Corporation), Shizuoka-ken (JP)

 ( 111 )  129.894

 ( 732 )  Henkel IP & Holding GmbH, Düsseldorf (DE)

 ( 111 )  129.898

 ( 732 )  Makita Corporation, Anjo-shi, Aichi-ken (JP)

 ( 111 )  129.903

 ( 732 )  Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.), Yokohama-shi, Kanagawa-ken (JP)

 ( 111 )  129.906

 ( 732 )  Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.), Yokohama-shi, Kanagawa-ken (JP)

 ( 111 )  129.936

 ( 732 )  HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, Winston-Salem, North Carolina 27105 (US)

 ( 111 )  129.941

 ( 732 )  Prince Sports, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bordentown, New Jersey (US)

 ( 111 )  129.949

 ( 732 )  Vanity Fair, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bowling Green, Kentucky (US)

 ( 111 )  130.058

 ( 732 )  Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

 ( 111 )  130.130

 ( 732 )  Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings Corporation), Tokió (JP)

 ( 111 )  130.208

 ( 732 )  Bach Flower Remedies Limited, Wimbledon, London SW19 5LP (GB)

 ( 111 )  130.258

 ( 732 )  Yves Saint Laurent Parfums, Neuilly-Cedex (FR)
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 ( 111 )  130.363

 ( 732 )  Ferencvárosi Torna Club, Budapest (HU)

 ( 111 )  130.421

 ( 732 )  Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

 ( 111 )  130.423

 ( 732 )  Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

 ( 111 )  130.424

 ( 732 )  Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

 ( 111 )  130.458

 ( 732 ) Michael Kors (Switzerland) International GmbH, a limited liability company organized under the laws of

 Switzerland, MANNO (CH)

 ( 111 )  130.625

 ( 732 )  WEA INTERNATIONAL INC. (Delaware állam törvényei szerint létesült vállalat), New York (US)

 ( 111 )  130.683

 ( 732 )  Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)

 ( 111 )  130.684

 ( 732 )  Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)

 ( 111 )  130.685

 ( 732 )  Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)

 ( 111 )  130.911

 ( 732 )  Kabushiki Kaisha Tamiya (Tamiya, Inc.), Shizuoka-city, Shizuoka-ken (JP)

 ( 111 )  130.916

 ( 732 )  L'ORÉAL, Paris, (FR)

 ( 111 )  135.976

 ( 732 )  HP Hewlett Packard Group LLC, Delaware állam törvényei szerint működő vállalat, Houston, Texas (US)

 ( 111 )  138.971

 ( 732 )  S.C. Johnson & Son Inc., Racine, Wisconsin (US)

 ( 111 )  159.444

 ( 732 )  Mucsi János, Üröm (HU)

 ( 111 )  160.240

 ( 732 )  Park Teniszklub Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  160.242

 ( 732 )  Park Teniszklub Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  160.684

 ( 732 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
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 ( 111 )  161.243

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  161.289

 ( 732 )  Coatings Foreign IP Co. LLC, Wilmington, New Castle County, Delaware (US)

 ( 111 )  161.299

 ( 732 )  TARKETT FRANCE, 92919 Paris La Defense Cedex (FR)

 ( 111 )  161.414

 ( 732 )  Coatings Foreign IP Co. LLC, Wilmington, New Castle County, Delaware (US)

 ( 111 )  161.502

 ( 732 )  HP Hewlett Packard Group LLC, Delaware állam törvényei szerint működő vállalat, Houston, Texas (US)

 ( 111 )  161.561

 ( 732 )  Arysta LifeScience North America, LLC, Cary (US)

 ( 111 )  161.562

 ( 732 )  Horváth Attila 1/3, Sopron (HU)

 Horváth Tibor 1/3, Sopron (HU)

 Kiss Ákos 1/3, Sopron (HU)

 ( 111 )  161.687

 ( 732 )  Diageo Brands B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  161.854

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

 ( 111 )  161.966

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  162.207

 ( 732 )  Microban Products Company (North Carolina államban bejegyzett cég), Huntersville, North Carolina (US)

 ( 111 )  162.212

 ( 732 )  Hajtás Pajtás Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pilisszentlászló (HU)

 ( 111 )  162.249

 ( 732 )  StepStone GmbH, Berlin (DE)

 ( 111 )  162.266

 ( 732 )  Holt's Company (Delaware államban bejegyzett cég), Philadelphia, Pennsylvania (US)

 ( 111 )  162.342

 ( 732 )  Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)

 ( 111 )  162.485

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

 ( 111 )  162.769

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti védjegyoltalom megújítása

M434



 ( 732 )  HP Hewlett Packard Group LLC, Delaware állam törvényei szerint működő vállalat, Houston, Texas (US)

 ( 111 )  162.836

 ( 732 )  Keszthely Város Önkormányzata, Keszthely (HU)

 ( 111 )  163.034

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  163.039

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  163.041

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  163.046

 ( 732 )  Intercontinental Great Brands LLC, East Hanover (US)

 ( 111 )  163.265

 ( 732 )  TEVA Pharmaceutical Industries Ltd., Jerusalem (IL)

 ( 111 )  163.272

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  163.331

 ( 732 )  TARKETT AB, Ronneby (SE)

 ( 111 )  163.498

 ( 732 )  PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Plano (US)

 ( 111 )  163.573

 ( 732 )  HÉFAL Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  163.580

 ( 732 ) Church & Dwight Co., Inc. ( Delaware államban, Amerikai Egyesült Államok, bejegyzett cég ), Ewing, New

 Jersey (US)

 ( 111 )  163.628

 ( 732 ) Crown Cork & Seal Technologies Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Alsip, Illinois

 (US)

 ( 111 )  163.685

 ( 732 )  100 Tagú Cigányzenekar Országos Kulturális és Közművelődési Egyesület, Budapest (HU)

 ( 111 )  163.921

 ( 732 )  Zalaszám Informatika Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 111 )  164.011

 ( 732 )  FRONTIER Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  164.073

 ( 732 )  ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)
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 ( 111 )  164.670

 ( 732 )  Siófok Város Önkormányzata, Siófok (HU)

 ( 111 )  164.855

 ( 732 )  Fenyő Márta, Szentendre (HU)

 ( 111 )  165.018

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  165.087

 ( 732 )  THAITRADE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  165.409

 ( 732 )  UNIX AUTÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  165.411

 ( 732 )  UNIX AUTÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  165.602

 ( 732 )  The Polo/Lauren Company, L.P., New York, New York (US)

 ( 111 )  165.755

 ( 732 )  Dow AgroSciences LLC, Indianapolis,Indiana (US)

 ( 111 )  166.165

 ( 732 )  Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint működő vállalat), Groton, Connecticut (US)

 ( 111 )  166.312

 ( 732 ) Michael Kors (Switzerland) International GmbH, a limited liability company organized under the laws of

 Switzerland, MANNO (CH)

 ( 111 )  166.417

 ( 732 )  FORD MOTOR COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dearborn, Michigan (US)

 ( 111 )  166.506

 ( 732 )  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Miskolc (HU)

 ( 111 )  166.509

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  166.530

 ( 732 )  Harman International Industries, Incorporated (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Northridge (US)

 ( 111 )  166.928

 ( 732 )  DALLI-WERKE GmbH & Co. KG, Stolberg (DE)

 ( 111 )  166.969

 ( 732 ) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio

 (US)

 ( 111 )  167.088
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 ( 732 )  Műépítész Kft., Miskolc (HU)

 ( 111 )  167.116

 ( 732 )  Kafka György, Budapest (HU)

 ( 111 )  167.717

 ( 732 )  AUSTROPANNON Termelő, Szállítmányozó és Kereskedelmi Kft., Győrujbarát (HU)

 ( 111 )  168.150

 ( 732 )  Zebra Co., Ltd., Tokyo (JP)

 ( 111 )  168.257

 ( 732 )  RELX Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  168.434

 ( 732 )  DUYVICO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  168.457

 ( 732 )  FOLTIN GLOBE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagytarcsa (HU)

 ( 111 )  168.514

 ( 732 )  ARH Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  168.588

 ( 732 )  Aranynektár Kft., Dunavarsány (HU)

 ( 111 )  168.608

 ( 732 )  PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  169.163

 ( 732 )  Fio-Rent Ingatlanhasznosító Kereskedelmi Kft., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  169.198

 ( 732 ) Bridgestone Licensing Services, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Nashville, Tennessee

 (US)

 ( 111 )  169.468

 ( 732 )  IPR Pharmaceuticals Inc., Canóvanas, Puerto Rico (US)

 ( 111 )  169.608

 ( 732 )  Kia Motors Corporation, Seoul, Republic of Korea (KR)

 ( 111 )  170.301

 ( 732 )  The Procter & Gamble Co. (Ohio állam törvényei szerint működő Vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  170.487

 ( 732 )  Showa Glove Co., Hyogo (JP)

 ( 111 )  170.490

 ( 732 )  Showa Glove Co., Hyogo (JP)

 ( 111 )  170.687
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 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  171.516

 ( 732 )  Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)

 ( 111 )  171.529

 ( 732 )  THRIFTY RENT-A-CAR SYSTEM, LLC, Estero, Florida 33928 (US)

 ( 111 )  172.115

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint működő Vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  172.492

 ( 732 )  The Procter & Gamble Co. (Ohio állam törvényei szerint működő Vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  172.745

 ( 732 )  Columbia Sportswear Company (Oregon államban bejegyzett cég), Portland, Oregon (US)

 ( 111 )  173.782

 ( 732 )  Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)

 ( 111 )  175.045

 ( 732 )  INTEGRITY Informatikai Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  176.306

 ( 732 )  Kwizda Agro Hubgary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  181.191

 ( 732 )  Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

 ( 111 )  197.517

 ( 732 )  ALBAGIPS EXIM Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  197.518

 ( 732 )  ALBAGIPS EXIM Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  198.659

 ( 732 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 111 )  198.696

 ( 732 )  Fehértói Csaba, Újfehértó (HU)

 ( 111 )  199.183

 ( 732 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 111 )  199.872

 ( 732 )  Nagy Szent Bazil Rend, Máriapócs (HU)

 ( 111 )  199.886

 ( 732 )  Fonte Viva Kft., Somogyvár (HU)

 ( 111 )  199.946

 ( 732 )  Simon László, Szeged (HU)
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 ( 111 )  200.087

 ( 732 )  Herbil Kft., Budakalász (HU)

 ( 111 )  200.134

 ( 732 )  Joy's United Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  200.310

 ( 732 )  Beniker Kft., Patak (HU)

 ( 111 )  200.392

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.394

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.395

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.396

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.397

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.399

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.486

 ( 732 )  InVenturio Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  200.490

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.595

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

 ( 111 )  200.596

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

 ( 111 )  200.597

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

 ( 111 )  200.619

 ( 732 )  Békési Pálinka Zrt., Békés (HU)

 ( 111 )  200.765

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.767

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  200.769

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.770

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.773

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.774

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.775

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.776

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.785

 ( 732 )  Dr. Mező András Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.805

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.819

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.831

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.866

 ( 732 )  Fehéri Gábor, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.868

 ( 732 )  Demján Sándorné, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.869

 ( 732 )  Demján Sándorné, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.918

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.919

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.920

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.921

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.922
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 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.923

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.938

 ( 732 )  Coca-Cola HBC Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 111 )  200.939

 ( 732 )  Coca-Cola HBC Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 111 )  201.017

 ( 732 )  Edictum Kft., Gyál (HU)

 ( 111 )  201.055

 ( 732 )  QIANJIANG-KEEWAY (EURÓPA) Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)

 ( 111 )  201.106

 ( 732 )  Annus István Miklós, Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  201.107

 ( 732 )  Unilever N. V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  201.112

 ( 732 )  Vitaplus Élelmiszer, Gyóygszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.132

 ( 732 )  Mc'Donald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  201.137

 ( 732 )  PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.138

 ( 732 )  PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.157

 ( 732 )  Edictum Kft., Gyál (HU)

 ( 111 )  201.162

 ( 732 )  Puskas.com Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.164

 ( 732 )  Puskas.com Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.168

 ( 732 )  Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.173

 ( 732 )  ZSITA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.181

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  201.183

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

 ( 111 )  201.184

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

 ( 111 )  201.185

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

 ( 111 )  201.186

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

 ( 111 )  201.187

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

 ( 111 )  201.217

 ( 732 )  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zalaegerszeg (HU)

 ( 111 )  201.236

 ( 732 )  KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Novo mesto (SL)

 ( 111 )  201.243

 ( 732 )  Pétervári Csaba, Jánosháza (HU)

 Pétervári Norbert, Jánosháza (HU)

 Pétervári Roland, Keszthely (HU)

 Pétervári Barbara, Jánosháza (HU)

 ( 111 )  201.260

 ( 732 )  McDonalds's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  201.291

 ( 732 )  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zalaegerszeg (HU)

 ( 111 )  201.303

 ( 732 )  GSK Consumer Healthcare S.A., 1197 Prangins (CH)

 ( 111 )  201.317

 ( 732 )  Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)

 ( 111 )  201.318

 ( 732 )  Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)

 ( 111 )  201.319

 ( 732 )  Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)

 ( 111 )  201.330

 ( 732 )  MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)

 ( 111 )  201.347

 ( 732 )  Angyalgyár Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  201.357

 ( 732 )  Mirázs Média Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  201.383

 ( 732 )  KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Novo mesto (SL)

 ( 111 )  201.453

 ( 732 )  MIRELITE IP Korlátolt Felelősségű Társaság, Albertirsa (HU)

 ( 111 )  201.511

 ( 732 )  Theramex HQ UK Limited, London (GB)

 ( 111 )  201.514

 ( 732 )  Friesl Balázs, Sárvár (HU)

 ( 111 )  201.528

 ( 732 )  dr. Losó József, Albertirsa (HU)

 ( 111 )  201.544

 ( 732 )  KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Novo mesto (SL)

 ( 111 )  201.568

 ( 732 )  Dolcetta Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 111 )  201.582

 ( 732 )  Szabó Balázs, Nagykőrös (HU)

 ( 111 )  201.624

 ( 732 )  Homo Regius Tanácsadó Iroda Kft., Pilisszántó (HU)

 ( 111 )  201.758

 ( 732 )  MSZ EDDSZ, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.798

 ( 732 )  Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)

 ( 111 )  201.847

 ( 732 )  e-Termékdíj.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.860

 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 111 )  201.861

 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 111 )  201.870

 ( 732 )  HENKEL AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)

 ( 111 )  201.919

 ( 732 )  IQ PRESS Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.920
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 ( 732 )  IQ PRESS Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.923

 ( 732 )  IQ PRESS Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.958

 ( 732 )  NATURLAND Magyarország Termelő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.962

 ( 732 )  Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)

 ( 111 )  202.007

 ( 732 )  Henkel AG & Co KGaA, Düsseldorf (DE)

 ( 111 )  202.014

 ( 732 )  NATURLAND Magyarország Termelő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.024

 ( 732 )  FremantleMedia Limited, London W1T 1AL (GB)

 Simco Limited, London W8 5 HY (GB)

 ( 111 )  202.031

 ( 732 )  IQ PRESS Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.090

 ( 732 )  dr. Gyovai Viola 50%, Kecskemét (HU)

 dr. Kalmár Zoltán 30%, Kecskemét (HU)

 Dr. Pölös Csaba 20%, Kecskemét (HU)

 ( 111 )  202.107

 ( 732 )  Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)

 ( 111 )  202.146

 ( 732 )  Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.277

 ( 732 )  Gosztonyi Miklós, Szentendre (HU)

 ( 111 )  202.335

 ( 732 )  COOL-Airconditional Kft., Szarvas (HU)

 ( 111 )  202.347

 ( 732 )  CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.350

 ( 732 )  St. NICOLAUS a.s., Liptovsky Mikulás (SK)

 ( 111 )  202.383

 ( 732 )  Rostás Viktor, Abaliget (HU)

 ( 111 )  202.489
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 ( 732 )  St. Nicolaus a.s., Liptovsky Mikulás (SK)

 ( 111 )  202.734

 ( 732 )  ORGANICA Környezettechnológiák Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.792

 ( 732 )  NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 111 )  202.809

 ( 732 )  McDonald's International Property Company Ltd., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  202.902

 ( 732 )  Austrotherm Kft., Győr (HU)

 ( 111 )  202.914

 ( 732 )  IQ Press Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.915

 ( 732 )  IQ PRESS Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.342

 ( 732 )  Prograg-Agrárcentrum Mezőgazdasági Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ráckeresztúr (HU)

 ( 111 )  203.356

 ( 732 )  McDonald's International Property Company Ltd., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  204.158

 ( 732 )  UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  204.456

 ( 732 )  IQ PRESS Lapkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.894

 ( 732 )  Dr.Losó Adrienn, Albertirsa (HU)

 ( 111 )  206.917

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  207.525

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  207.526

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  207.527

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  210.201

 ( 732 )  UNICREDIT S.p.A., MILANO (IT)

 ( 111 )  211.197

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
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 ( 111 )  229.134

 ( 732 )  Rockstar, Inc., Las Vegas, Nevada (US)

A rovat 272 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti védjegyoltalom megújítása

M446



Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  115.147

 ( 732 )  HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, Winston-Salem, North Carolina 27105 (US)

 ( 111 )  129.936

 ( 732 )  HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, Winston-Salem, North Carolina 27105 (US)

 ( 111 )  131.912

 ( 732 )  HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, Winston-Salem, North Carolina 27105 (US)

 ( 111 )  137.388

 ( 732 )  HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, Winston-Salem, North Carolina 27105 (US)

 ( 111 )  146.161

 ( 732 )  GKN Driveline Service GmbH, Rösrath (DE)

 ( 111 )  149.657

 ( 732 )  GKN Driveline Service GmbH, Rösrath (DE)

 ( 111 )  162.930

 ( 732 )  HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Grafschaft (DE)

 ( 111 )  171.529

 ( 732 )  THRIFTY RENT-A-CAR SYSTEM, LLC, Estero, Florida 33928 (US)

 ( 111 )  177.195

 ( 732 )  ITAG-ÖKOLEX Gazdasági Tanácsadó Zrt. 2/4, Győr (HU)

 ITAG Építő és Beruházási Tanácsadó Kft. 1/4, Győr (HU)

 ITAG Könyvelő Kft. 1/4, Győr (HU)

 ( 111 )  183.724

 ( 732 )  Szilágyi Ildikó 2/3, Tolna (HU)

 Szilágyi Péter 1/3, Tolna (HU)

 ( 111 )  198.566

 ( 732 )  István András, Barcs (HU)

 ( 111 )  200.868

 ( 732 )  Demján Sándorné, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.869

 ( 732 )  Demján Sándorné, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.089

 ( 732 )  Steadfast Capital Management LP, New York, NY 10022 (US)

 ( 111 )  214.008

 ( 732 )  Szilágyi Ildikó 2/3, Tolna (HU)
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 Szilágyi Péter 1/3, Tolna (HU)

 ( 111 )  220.854

 ( 732 )  KIKA Möbel-Handelsgesellschaft m.b.H., St. Pölten (AT)

 ( 111 )  224.545

 ( 732 )  JÁTÉKVÁR.HU Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  228.194

 ( 732 )  Klepierre Management, a Societé en Nom Collectif, 75009 Paris (FR)

 ( 111 )  229.388

 ( 732 )  Immunetec Proof Kft., Szolnok (HU)

 ( 111 )  229.655

 ( 732 )  István András, Barcs (HU)

 ( 111 )  229.656

 ( 732 )  István András, Barcs (HU)

A rovat 21 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  122.508

 ( 732 )  Champion Products Europe Limited, Blanchardstown Dublin 15 (IE)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  129.941

 ( 732 )  Prince Sports, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bordentown, New Jersey (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  130.421

 ( 732 )  Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

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

 ( 111 )  130.423

 ( 732 )  Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

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

 ( 111 )  130.424

 ( 732 )  Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

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

 ( 111 )  130.458

 ( 732 ) Michael Kors (Switzerland) International GmbH, a limited liability company organized under the laws of

 Switzerland, MANNO (CH)

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

 ( 111 )  132.211
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 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  132.212

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  132.866

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  136.036

 ( 732 )  Western Union Holdings, Inc. (Georgia állam törvényei szerint működő vállalat), Denver,Colorado (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  142.126

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  144.226

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  144.227

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  144.379

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  144.725

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  144.778

 ( 732 )  Western Union Holdings, Inc. (Georgia állam törvényei szerint működő vállalat), Denver,Colorado (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  144.847

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  144.850

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  144.980

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
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 ( 111 )  145.179

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  145.369

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  145.374

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  145.375

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  157.268

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  157.269

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  161.299

 ( 732 )  TARKETT FRANCE, 92919 Paris La Defense Cedex (FR)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  162.890

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  162.930

 ( 732 )  HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Grafschaft (DE)

 ( 740 )  Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  163.150

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  163.151

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  163.331

 ( 732 )  TARKETT AB, Ronneby (SE)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  166.312

 ( 732 ) Michael Kors (Switzerland) International GmbH, a limited liability company organized under the laws of

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

 ( 111 )  166.543

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  166.544

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, dr. Lukácsi Péter, Budapest

 ( 111 )  170.223

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  172.366

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  173.225

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  176.306

 ( 732 )  Kwizda Agro Hubgary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 111 )  180.153

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  180.226

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  181.253

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  181.821

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  185.217

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  196.591

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  196.627
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 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  196.628

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  196.629

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  196.630

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  196.951

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  197.065

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  198.555

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  202.660

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  202.992

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  202.993

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  202.994

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  203.416

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  204.089

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M452



 ( 111 )  204.402

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  204.665

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  207.551

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  207.556

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  207.557

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  207.559

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  208.251

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  208.499

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  208.791

 ( 732 )  KA-VOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

 ( 111 )  209.695

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  209.838

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.201

 ( 732 )  UNICREDIT S.p.A., MILANO (IT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.262

 ( 732 )  KA-VOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
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 ( 111 )  210.569

 ( 732 )  KA-VOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

 ( 111 )  212.774

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  212.833

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  213.225

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  213.226

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  213.826

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  213.827

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  214.159

 ( 732 )  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

 ( 111 )  215.173

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  215.234

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  215.394

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  215.646

 ( 732 )  KA-VOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

 ( 111 )  215.719

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  216.206

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  216.627

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  216.642

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  216.808

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  216.809

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  217.133

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  217.293

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  218.193

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  218.552

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  218.553

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  218.554

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  218.628

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  219.141
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 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  219.659

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  219.723

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  219.724

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  219.750

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  219.831

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  219.926

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  220.170

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  220.242

 ( 732 )  dr. Sávai Anikó, Budapest (HU)

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

 ( 111 )  220.957

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  221.015

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  221.236

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  221.238

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  221.484

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  221.526

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  221.906

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  221.907

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  222.492

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  222.493

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  222.530

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  222.531

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  222.553

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  222.554

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  222.607

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  222.608

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  222.722

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  223.279

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  224.177

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  224.617

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  224.666

 ( 732 )  KAVOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

 ( 111 )  224.742

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  225.467

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 127 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  122.508

 ( 732 )  Champion Products Europe Limited, Blanchardstown Dublin 15 (IE)

 ( 111 )  129.941

 ( 732 )  Prince Sports, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bordentown, New Jersey (US)

 ( 111 )  130.421

 ( 732 )  Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

 ( 111 )  130.423

 ( 732 )  Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

 ( 111 )  130.424

 ( 732 )  Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

 ( 111 )  132.211

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  132.212

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M458



 ( 111 )  132.866

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  136.036

 ( 732 )  Western Union Holdings, Inc. (Georgia állam törvényei szerint működő vállalat), Denver,Colorado (US)

 ( 111 )  142.126

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  144.226

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  144.227

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  144.379

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  144.725

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  144.778

 ( 732 )  Western Union Holdings, Inc. (Georgia állam törvényei szerint működő vállalat), Denver,Colorado (US)

 ( 111 )  144.847

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  144.850

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  144.980

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  145.179

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  145.369

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  145.374

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  145.375

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  157.268

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  157.269

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  161.299
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 ( 732 )  TARKETT FRANCE, 92919 Paris La Defense Cedex (FR)

 ( 111 )  162.890

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 111 )  163.150

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 111 )  163.151

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 111 )  163.331

 ( 732 )  TARKETT AB, Ronneby (SE)

 ( 111 )  166.543

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 111 )  166.544

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 111 )  168.457

 ( 732 )  FOLTIN GLOBE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagytarcsa (HU)

 ( 111 )  170.223

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  172.366

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 111 )  173.225

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 111 )  176.306

 ( 732 )  Kwizda Agro Hubgary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  180.153

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 111 )  180.226

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 111 )  181.253

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 111 )  181.821

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 111 )  185.217

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 111 )  196.591

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  196.627

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.628

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.629

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.630

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.951

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.065

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.517

 ( 732 )  ALBAGIPS EXIM Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  197.518

 ( 732 )  ALBAGIPS EXIM Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  198.555

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 111 )  201.040

 ( 732 )  Fügi László, Győr (HU)

 ( 111 )  202.660

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.992

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 111 )  202.993

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 111 )  202.994

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 111 )  203.416

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.089

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.402

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  204.665

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 111 )  207.551

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.556

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.557

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.559

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.251

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.499

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.791

 ( 732 )  KA-VOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.695

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.838

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.201

 ( 732 )  UNICREDIT S.p.A., MILANO (IT)

 ( 111 )  210.262

 ( 732 )  KA-VOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.569

 ( 732 )  KA-VOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.774

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.833

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  213.225

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  213.226

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  213.826
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 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  213.827

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  214.159

 ( 732 )  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 111 )  215.173

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  215.234

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  215.394

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  215.646

 ( 732 )  KA-VOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  215.719

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  216.206

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  216.627

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  216.642

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  216.808

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  216.809

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  217.133

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  217.293

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.193

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.552

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  218.553

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  218.554

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.628

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  219.141

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  219.659

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  219.723

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  219.724

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  219.750

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  219.831

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  219.926

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  220.170

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  220.242

 ( 732 )  dr. Sávai Anikó, Budapest (HU)

 ( 111 )  220.957

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  221.015

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  221.236

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  221.238

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  221.484

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  221.526

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 111 )  221.906

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  221.907

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.492

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.493

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.530

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.531

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.553

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.554

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.607

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.608

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.722

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  223.279

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  224.177

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  224.617

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 111 )  224.666

 ( 732 )  KAVOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  224.742

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.467

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

A rovat 128 darab közlést tartalmaz. 
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Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  113.347

 ( 732 )  CORPORACION HABANOS, S.A., Guanabacoa, La Habana (CU)

 ( 111 )  113.355

 ( 732 )  CORPORACION HABANOS, S.A., Guanabacoa, La Habana (CU)

 ( 111 )  113.361

 ( 732 )  CORPORACION HABANOS, S.A., Guanabacoa, La Habana (CU)

 ( 111 )  113.362

 ( 732 )  CORPORACION HABANOS, S.A., Guanabacoa, La Habana (CU)

 ( 111 )  122.426

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  123.016

 ( 732 )  Penguin Books Ltd., London, England SW1V 2SA (GB)

 ( 111 )  123.017

 ( 732 )  Penguin Books Ltd., London, England SW1V 2SA (GB)

 ( 111 )  129.422

 ( 732 )  Haw Par Corporation Limited, Haw Par Techno Centre (SG)

 ( 111 )  129.890

 ( 732 )  Suzuki Kabushiki Kaisha (Suzuki Motor Corporation), Shizuoka-ken (JP)

 ( 111 )  129.891

 ( 732 )  Suzuki Kabushiki Kaisha (Suzuki Motor Corporation), Shizuoka-ken (JP)

 ( 111 )  129.892

 ( 732 )  Suzuki Kabushiki Kaisha (Suzuki Motor Corporation), Shizuoka-ken (JP)

 ( 111 )  130.208

 ( 732 )  Bach Flower Remedies Limited, Wimbledon, London SW19 5LP (GB)

 ( 111 )  130.458

 ( 732 ) Michael Kors (Switzerland) International GmbH, a limited liability company organized under the laws of

 Switzerland, MANNO (CH)

 ( 111 )  130.625

 ( 732 )  WEA INTERNATIONAL INC. (Delaware állam törvényei szerint létesült vállalat), New York (US)

 ( 111 )  132.211

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  132.212

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
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 ( 111 )  132.866

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  136.036

 ( 732 )  Western Union Holdings, Inc. (Georgia állam törvényei szerint működő vállalat), Denver,Colorado (US)

 ( 111 )  142.126

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  144.226

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  144.227

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  144.379

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  144.725

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  144.778

 ( 732 )  Western Union Holdings, Inc. (Georgia állam törvényei szerint működő vállalat), Denver,Colorado (US)

 ( 111 )  144.847

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  144.850

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  144.980

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  145.179

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  145.369

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  145.374

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  145.375

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  146.398

 ( 732 )  Perrigo Pharma International D.A.C., Dublin 2 (IE)

 ( 111 )  157.268

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
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 ( 111 )  157.269

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  157.727

 ( 732 )  Beko plc., Watford, Hertfordshire (GB)

 ( 111 )  159.513

 ( 732 )  Perrigo Pharma International D.A.C., Dublin 2 (IE)

 ( 111 )  161.299

 ( 732 )  TARKETT FRANCE, 92919 Paris La Defense Cedex (FR)

 ( 111 )  162.979

 ( 732 )  INKTEC Co., Ltd., Ansan-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 111 )  166.312

 ( 732 ) Michael Kors (Switzerland) International GmbH, a limited liability company organized under the laws of

 Switzerland, MANNO (CH)

 ( 111 )  167.116

 ( 732 )  Kafka György, Budapest (HU)

 ( 111 )  167.650

 ( 732 )  IPR Pharmaceuticals Inc., Canóvanas, Puerto Rico (US)

 ( 111 )  168.457

 ( 732 )  FOLTIN GLOBE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagytarcsa (HU)

 ( 111 )  168.514

 ( 732 )  ARH Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  169.468

 ( 732 )  IPR Pharmaceuticals Inc., Canóvanas, Puerto Rico (US)

 ( 111 )  170.223

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  175.280

 ( 732 )  Frederick Warne & Co. Ltd., London, England (GB)

 ( 111 )  177.195

 ( 732 )  ITAG-ÖKOLEX Gazdasági Tanácsadó Zrt. 2/4, Győr (HU)

 ITAG Építő és Beruházási Tanácsadó Kft. 1/4, Győr (HU)

 ITAG Könyvelő Kft. 1/4, Győr (HU)

 ( 111 )  186.158

 ( 732 )  Joy's United Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  190.552

 ( 732 )  POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD., Nagoya (JP)
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 ( 111 )  190.559

 ( 732 )  POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD., Nagoya (JP)

 ( 111 )  190.561

 ( 732 )  POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD., Nagoya (JP)

 ( 111 )  191.823

 ( 732 )  Hamburger Recycling Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.055

 ( 732 )  Hamburger Recycling Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  195.293

 ( 732 )  Goods Market Hungária Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 111 )  195.812

 ( 732 )  Müller GmbH. & Co.KG, Ulm (DE)

 ( 111 )  195.813

 ( 732 )  Müller GmbH. & Co. KG, Ulm (DE)

 ( 111 )  197.517

 ( 732 )  ALBAGIPS EXIM Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  197.518

 ( 732 )  ALBAGIPS EXIM Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  199.880

 ( 732 )  Fonte Viva Kft., Somogyvár (HU)

 ( 111 )  199.886

 ( 732 )  Fonte Viva Kft., Somogyvár (HU)

 ( 111 )  200.134

 ( 732 )  Joy's United Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  201.132

 ( 732 )  Mc'Donald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  201.168

 ( 732 )  Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.260

 ( 732 )  McDonalds's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  201.347

 ( 732 )  Angyalgyár Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.514

 ( 732 )  Friesl Balázs, Sárvár (HU)

 ( 111 )  201.847
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 ( 732 )  e-Termékdíj.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.013

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.146

 ( 732 )  Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.335

 ( 732 )  COOL-Airconditional Kft., Szarvas (HU)

 ( 111 )  202.809

 ( 732 )  McDonald's International Property Company Ltd., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  203.356

 ( 732 )  McDonald's International Property Company Ltd., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  204.199

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.616

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.187

 ( 732 )  Joy's United Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  206.636

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.201

 ( 732 )  UNICREDIT S.p.A., MILANO (IT)

 ( 111 )  211.302

 ( 732 )  JOY'S UNITED KFT., Szeged (HU)

 ( 111 )  212.075

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.203

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  213.488

 ( 732 )  Hamburger Recycling Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  214.904

 ( 732 )  Rácz Éva, Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  222.725

 ( 732 )  Joy's United Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  222.747

 ( 732 )  Joy's United Kft., Szeged (HU)
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A rovat 84 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 16 01382

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 19 01338

 ( 731 )  Rogán-Gaál Cecília Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gulyás Eszter, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 19 03139

 ( 731 )  Energia Konyha Kft., Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 99 00107

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 01 03731

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 06 03246

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 09 03671

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 10 00491

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 14 00087

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 14 00115

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kft., Budapest (HU)
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 ( 210 )  M 14 03361

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 14 03271

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 14 03275

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 14 03276

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 14 03277

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 14 03278

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 14 03279

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 14 03280

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 14 03273

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 14 03272

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 14 03362

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 14 03274

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 19 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  1.015.422

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.155.948

 ( 541 )  AHAVA

 ( 511 )  3, 35, 44

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.275.594

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 3, 8, 11, 20-21, 25, 29-30, 32, 35

 ( 580 )  2019.10.31.

 ( 450 )  GAZ 42/2019

 ( 111 )  1.303.292

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 32-33

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.338.831

  ( 546 )

 ( 511 )  25, 35

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.395.724

 ( 541 )  LEVIKER

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.11.07.
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 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.492.428

 ( 541 )  BITSTOCKS

 ( 511 )  9, 35-36, 42

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.495.023

  

( 546 )

 ( 511 )  12, 35, 39

 ( 580 )  2019.10.31.

 ( 450 )  GAZ 42/2019

 ( 111 )  1.495.030

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.10.31.

 ( 450 )  GAZ 42/2019

 ( 111 )  1.495.033

 ( 541 )  START

 ( 511 )  1-3, 5

 ( 580 )  2019.10.31.

 ( 450 )  GAZ 42/2019

 ( 111 )  1.495.036

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 37, 39

 ( 580 )  2019.10.31.

 ( 450 )  GAZ 42/2019

 ( 111 )  1.495.058

 ( 541 )  Rio Cold Press

 ( 511 )  32, 35

 ( 580 )  2019.10.31.

 ( 450 )  GAZ 42/2019

 ( 111 )  1.495.094

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W28



 ( 541 )  I&W CARNIVAL

 ( 511 )  14

 ( 580 )  2019.10.31.

 ( 450 )  GAZ 42/2019

 ( 111 )  1.495.314

  
( 546 )

 ( 511 )  35-39, 41-42, 45

 ( 580 )  2019.10.31.

 ( 450 )  GAZ 42/2019

 ( 111 )  1.495.346

  
( 546 )

 ( 511 )  35-39, 41-42, 45

 ( 580 )  2019.10.31.

 ( 450 )  GAZ 42/2019

 ( 111 )  1.495.393

 ( 541 )  U FACTOR

 ( 511 )  9, 36

 ( 580 )  2019.10.31.

 ( 450 )  GAZ 42/2019

 ( 111 )  1.495.452

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2019.10.31.

 ( 450 )  GAZ 42/2019

 ( 111 )  1.495.517

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 25

 ( 580 )  2019.10.31.

 ( 450 )  GAZ 42/2019

 ( 111 )  1.495.636

  

( 546 )

 ( 511 )  18

 ( 580 )  2019.10.31.

 ( 450 )  GAZ 42/2019
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 ( 111 )  1.495.913

  

( 546 )

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2019.10.31.

 ( 450 )  GAZ 42/2019

 ( 111 )  1.495.934

 ( 541 )  CURVE DIGITAL

 ( 511 )  9, 41-42

 ( 580 )  2019.10.31.

 ( 450 )  GAZ 42/2019

 ( 111 )  1.495.942

 ( 541 )  HELIX

 ( 511 )  3, 5, 29-30, 32, 35

 ( 580 )  2019.10.31.

 ( 450 )  GAZ 42/2019

 ( 111 )  1.496.008

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 42

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.496.113

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.496.120

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.496.168

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.496.181

 ( 541 )  Dance Legend
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 ( 511 )  3, 5, 8, 16, 21, 35, 41, 44

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.496.184

 ( 541 )  WINBET

 ( 511 )  16, 28, 35, 38, 41-42

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.496.226

 ( 541 )  CAREDDI SUPERCRITICAL

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.496.241

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.496.321

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.496.440

 ( 541 )  BODOS

 ( 511 )  4, 35, 37, 39

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.496.471
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( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.496.525

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 28, 35

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.496.722

 ( 541 )  Freezy Squeezy

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.496.725

 ( 541 )  BERT&YOU

 ( 511 )  35, 37, 39

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.496.728

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.496.866
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( 546 )

 ( 511 )  17, 19

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.496.996

  
( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.497.034

  ( 546 )

 ( 511 )  1, 17, 19-20

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.497.081

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.497.091

  

( 546 )

 ( 511 )  45

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.497.096

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.497.099
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( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.497.115

 ( 541 )  A Bottle Full of Skin Care

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.497.145

  

( 546 )

 ( 511 )  32, 35

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.497.184

  ( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2019.11.07.

 ( 450 )  GAZ 43/2019

 ( 111 )  1.497.320

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 44

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.497.349

 ( 541 )  DECOLA

 ( 511 )  2, 16

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.497.353

  
( 546 )

 ( 511 )  35
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 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.497.469

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 35

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.497.476

  
( 546 )

 ( 511 )  29-30, 32, 35

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.497.477

 ( 541 )  SUMMUM

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.497.588

  
( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.497.595

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.497.598

  

( 546 )

 ( 511 )  20

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.497.659

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.11.14.
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 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.497.772

 ( 541 )  GATEKEEPER INTELLIGENT SECURITY

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.498.109

  
( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.498.117

 ( 541 )  torosil

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.498.123

  ( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.498.126

  
( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.498.158

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.498.247

  
( 546 )

 ( 511 )  6-7, 17, 19

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.498.287
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( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.498.370

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.498.373

  

( 546 )

 ( 511 )  21, 35, 40, 42

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.498.415

  

( 546 )

 ( 511 )  35-36, 39, 41, 43, 45

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.498.435

  ( 546 )

 ( 511 )  1, 17, 19-20

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.498.464

  
( 546 )

 ( 511 )  12, 18, 25, 28

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W37



 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.498.551

 ( 541 )  LOUIS VUITTON 2054

 ( 511 )  9, 14, 18, 25

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

 ( 111 )  1.498.599

  ( 546 )

 ( 511 )  41, 43

 ( 580 )  2019.11.14.

 ( 450 )  GAZ 44/2019

A rovat 72 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  678.234

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  884.085

 ( 151 )  2020.01.21.

 ( 111 )  884.363

 ( 151 )  2020.01.21.

 ( 111 )  1.110.071

 ( 151 )  2020.01.21.

 ( 111 )  1.110.713

 ( 151 )  2020.01.21.

 ( 111 )  1.228.358

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.228.359

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.318.803

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.319.740

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.380.188

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.380.467

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.384.458

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.472.446

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.472.462

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.472.526

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.472.537

 ( 151 )  2020.01.15.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.

Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

W39



 ( 111 )  1.472.709

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.472.727

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.472.731

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.472.780

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.472.787

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.472.809

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.472.951

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.472.994

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.473.032

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.473.033

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.473.039

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.473.040

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.473.044

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.473.064

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.473.087

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.473.145

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.473.203

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.473.278
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 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.473.300

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.473.310

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.473.433

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.473.513

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.473.519

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.473.531

 ( 151 )  2020.01.15.

 ( 111 )  1.473.641

 ( 151 )  2020.01.21.

 ( 111 )  1.473.777

 ( 151 )  2020.01.21.

 ( 111 )  1.473.800

 ( 151 )  2020.01.21.

 ( 111 )  1.473.900

 ( 151 )  2020.01.21.

 ( 111 )  1.474.006

 ( 151 )  2020.01.21.

 ( 111 )  1.474.056

 ( 151 )  2020.01.21.

 ( 111 )  1.474.119

 ( 151 )  2020.01.21.

 ( 111 )  1.474.120

 ( 151 )  2020.01.21.

 ( 111 )  1.474.124

 ( 151 )  2020.01.21.

 ( 111 )  1.474.201

 ( 151 )  2020.01.21.

 ( 111 )  1.474.231

 ( 151 )  2020.01.21.
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 ( 111 )  1.474.344

 ( 151 )  2020.01.21.

 ( 111 )  1.474.507

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.474.647

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.474.660

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.474.684

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.474.690

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.474.739

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.474.882

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.474.892

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.474.946

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.056

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.154

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.206

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.225

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.281

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.308

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.328

 ( 151 )  2020.02.04.
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 ( 111 )  1.475.442

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.469

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.475

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.489

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.538

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.566

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.680

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.694

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.695

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.698

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.715

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.718

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.731

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.732

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.740

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.768

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.786

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.828
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 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.838

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.839

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.849

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.475.904

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.476.107

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.476.124

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.476.141

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.476.157

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.476.158

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.476.197

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.476.231

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.476.261

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.476.293

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.476.301

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.476.315

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.476.324

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.476.412

 ( 151 )  2020.02.04.
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 ( 111 )  1.476.432

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.476.503

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.476.514

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.476.521

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.476.683

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.476.712

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.476.795

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.476.816

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.476.921

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.477.001

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.477.050

 ( 151 )  2020.02.04.

 ( 111 )  1.477.174

 ( 151 )  2020.02.04.

A rovat 115 darab közlést tartalmaz. 
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