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 ( 220 )  2015.07.17.

 ( 732 )  Kovács Benjáminné, Kenderes (HU)

 ( 740 )  Dr. Belukács Ferenc ügyvéd, Szolnok

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Divatbemutató szervezése promóciós célból; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai

 munkák, ügynöki tevékenység.

 41    Egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); szépségversenyek szervezése,

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; nevelés, oktatás, szakmai képzés, szórakoztatás, sport, reklám

 és kulturális tevékenységek, belföldi és külföldi versenyek és események szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  227.952

 ( 151 )  2019.05.16.

 ( 210 )  M 17 01873

 ( 220 )  2017.06.09.

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

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

  

( 546 )

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

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek 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) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

9    Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; akkumulátor

üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidadék; 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; 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; azimutális műszerek, eszközök;

azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak, hüvelyek elektromos vezetékekhez;

bankjegykiadó automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés

ellenőrzésére szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló

riasztókészülékek; biochipek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági hálók; biztonsági övek,

hevederek nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek [kódoló

eszközök]; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz;
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bőrvastagságmérő készülékek; búvárkesztyűk; búvármaszkok, búvarálarcok; 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]; 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; 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; elektromos ajtócsengők; elektromos

akkumulátorok járművekhez; elektromos átalakítók; elektromos csatolások; elektromos elemek, akkumulátorok;

elektromos érintkezők; elektromos és elektronikus effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok;

elektromos kábelek; 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 nyakörvek állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek

világításhoz; 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; ételelemző készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek;

faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejhallgatók; fejtisztító szalagok

[felvétel]; 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; feszültségnövelő transzformátorok;

feszültségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó készülékek; fizikai

kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők; fogvédők; fonalszámlálók

[nagyítóüvegek];fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek; fotónyomatok szárítására szolgáló

készülékek; fotovillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok;

frekvenciamérők; függőónok; füldugók búvároknak; fürdőszobai mérlegek; füstjelző berendezések; galenit

kristályok [detektorok]; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló eszközök; golyóálló

kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban lévő nyomás csökkenését

automatikusan jelző készülékek; 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;
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hangszóró kürtök; hangszórószekrények, hangszóródobozok; hangvezetők, hangcsatornák; háromdimenziós

szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez; határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak

[fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró] készülékek; higanyos libellák; hologramok;

homokórák; 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; 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; 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]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek;

kihangosító készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; 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; laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi tálcák; laktométerek,

tejfajsúlymérők; láncok cvikkerhez, csiptetős szemüveghez; laptop számítógépek; laptop tokok; légsűrűségmérők,

aerométerek; 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; lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető csengőhangok

mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető zenefájlok; levegő elemzésére

szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek nem gyógyászati célokra; logarlécek; logok, hajósebesség mérő

műszerek; lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez; lopásgátló berendezések,

elektromos; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek]; mágneses adathordozók; mágneses huzalok,

mágneshuzalok; mágneses kódolók; 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; mentőkapszulák természeti

katasztrófák esetére; mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeg-analizátorral;

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; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek;

nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika]; napelemek, szolár

akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez; napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez

[fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök; nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző
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dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő eszközök; 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]; 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; 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; spektrográfok; spektroszkópok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő

berendezések; súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó berendezések,

elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek; számítógépek;

számítógépes hardver; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített;

számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; 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]; szélirány jelzésére szolgáló szélzsákok;

szélmérők, anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok; szemüvegek;

szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szextánsok; szferométerek; szigetelt rézhuzalok; szíjak,

pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;

színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező műszerek; 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; tárolók, tartók mikroszkóp

tárgylemezekhez; tartók elektromos tekercsekhez; távadók, transzmitterek [távközlés]; 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; teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők;

teodolitok; termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; tesztelő készülékek nem gyógyászati használatra;

tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz];

tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék; tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok;

töltőállomások elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák;

túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk

tájolókhoz; tűzálló takarók; tűzcsapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők, tűzlétrák;

tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék; tűzoltó sprinkler-rendszerek; tűzoltó szivattyúk; tűzoltótömlők;
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TV- készülékek; tv-súgógépek; ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési

próbababák; üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők;

vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek]; varázsvesszők

[vízkutatóké]; variométerek; vegyészeti berendezések és eszközök; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek

[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli

telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták; 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; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők,

hidrométerek; vízszintezők, vízmértékek; vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók; vonalzók

[mérőeszközök]; zárkioldók [fényképészet]; zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok];

 zsebszámológépek; zsinórok csiptetős szemüveghez."

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

 falikárpitok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  227.954

 ( 151 )  2019.05.17.

 ( 210 )  M 17 01875

 ( 220 )  2017.06.09.

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

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

 ( 541 )  BIRNER

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  230.538

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 02158

 ( 220 )  2019.07.10.

 ( 732 )  Magyar Úszó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fábry György Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  230.539

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 02465

 ( 220 )  2019.08.07.

 ( 732 )  Müller György, Kistarcsa (HU)

 ( 541 )  LAICIFFO TAXI
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 ( 511 )  39    Taxi szolgáltatások; taxifoglalási szolgáltatások nyújtása mobilalkalmazásokon keresztül; taxival történő

szállítás megszervezése; taxiszolgáltatás; taxis szállítás tolószékes személyek számára; taxifuvar/taxival végzett

 szállítás.

 ( 111 )  230.540

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 02469

 ( 220 )  2019.08.08.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Waterfront City - Új városrészt építünk

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  230.541

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 01885

 ( 220 )  2019.06.16.

 ( 732 )  Bodor Ferenc, Akasztó (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Elektromos hűtőgépek, hűtőszekrények; vitrines hűtőszekrények; vitrines hűtők; légkondicionáló panelek

hűtőhelyiségekhez, hűtőkamrákhoz; kombinált hűtő- és fagyasztógépek; kereskedelmi hűtőegységek; italok

tárolására szolgáló hűtött szekrények; italok bemutatására szolgáló hűtött szekrények; ipari hűtőberendezések;

hűtött tisztított vizet adagoló berendezések; hűtött szállítótartályok, konténerek; hűtött italok adagolására szolgáló

berendezések; hűtött italadagoló (nem árusító) egységek; hűtött italadagoló egységek; hűtött italadagoló egységek

(nem árusításra); hűtőrendszerek korcsolyapályákhoz; hűtőkészülékek és berendezések; hűtőkészülékek;

hűtőkamrák, hűtőraktárak; hűtőhelyiségek, hűtőkamrák; hűtőgépek és hűtőberendezések; hűtőgépek;

hűtőberendezések/hűtőgépek; hűtőberendezések folyadékokhoz; hűtőberendezések és -felszerelések;

hűtőberendezések; hűtőberendezés; hűtő-fagyasztók; hűtő és fagyasztó berendezések; háztartási hűtőgépek,

hűtőszekrények; fűtő, hűtő, szellőztető, légkondicionáló és tisztítóberendezések (szobai); evaporatív hűtőtornyok

 (párahűtés); elektromos hűtők, hűtőszekrények (háztartási célokra).

 ( 111 )  230.542

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 02310

 ( 220 )  2019.07.25.

 ( 732 )  Salgótarjáni Barátok Torna Club, Salgótarján (HU)

 ( 740 )  Palásthy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Sapkaellenzők; sportsapkák 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; futball mez replikák, másolatok; futball
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mezek; futballmezek; futónadrágok; futómezek; futótrikók; kabátok, dzsekik; kapucnis felsők; kapucnis

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 )  230.543

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 02159

 ( 220 )  2019.07.10.

 ( 732 )  Magyar Úszó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fábry György Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  230.544

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 02157

 ( 220 )  2019.07.10.

 ( 732 )  Magyar Úszó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fábry György Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  230.545

 ( 151 )  2020.01.30.
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 ( 210 )  M 19 00544

 ( 220 )  2019.02.21.

 ( 732 )  Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Kiss Attila Tamás, Debrecen

 ( 541 )  Sesztina-díj

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; coaching [tréning]; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása

(képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; művészeti galériák által

nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; sportversenyek

rendezése; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások;

 szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 42    Anyagtesztelés (1); anyagtesztelés (2); bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; elektronikus adattárolás;

fizikai kutatások; geológiai kutatások (1); geológiai kutatások (2); klinikai kísérletek; kozmetikai kutatás;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mechanikai kutatás;

népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); szakszövegek

írása; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és

szaktanácsadás; tudományos és technológiai kutatás a természeti katasztrófák területén; tudományos és

technológiai kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi

 szolgáltatások; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; víz alatti kutatás, feltárás; vízelemzés.

 ( 111 )  230.546

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 02156

 ( 220 )  2019.07.10.

 ( 732 )  Magyar Úszó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fábry György Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  230.547

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 02311

 ( 220 )  2019.07.25.

 ( 732 )  Coconut Pr Bt., Szeged (HU)

 ( 541 )  Szakmaverzum

 ( 511 )  41    Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; blogírási

szolgáltatások; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton;

brosúrák kiadása; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 4. szám, 2020.02.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M539



elbeszélések kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok

megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; 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; eseménynaptárak kiadása; fogyasztói magazinok kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus

online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok

multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; füzetek

kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; globális számítógépes hálózaton elérhető

lapok szerkesztői tartalmának kiadása; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások; hírügynökségi

beszámolók; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; írott szövegek szerkesztése; ismertetők kiadása;

katalógusok kiadása; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel kapcsolatos dokumentumok

megjelentetése; kézikönyvek kiadása; kéziratok korrektúrázása; kiadás/megjelentetés (könyv-); kiadói

szolgáltatások; kiadói szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus

kiadói szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása;

könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvek

multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás; magazinok, folyóiratok és újságok

multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási

szolgáltatások; magazinok multimédiás megjelentetése; multimédia publikációk; megrendelésre történő írás nem

reklámcélokra; multimédiás anyagok online kiadása; napilapok multimédiás megjelentetése; nem letölthető

általános témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában

is], kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában;

nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus

formában az interneten; nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott anyagok [nem reklámszövegek]

kiadása; nyomtatott jegyzékek kiadása; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; nyomtatványok

kiadása; nyomtatványok kiadása és szerkesztése; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási

anyagok kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási

kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatási tananyagok kiadása; online elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadói

szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése; online kritikák közzététele szórakoztatási célból; podcastok

létrehozása [írása]; poszterkiadás; prospektusok kiadása; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; rendszeresen

és nem rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével;

riporteri szolgáltatások; számítógépes kiadói szolgáltatások; szerkesztői konzultáció, tanácsadás; szórakoztatással

kapcsolatos könyvek kiadása; szórólapok megjelentetése; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus

formában is, kivéve reklámcélra; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a

reklámszövegek kivételével; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása;

szövegek kiadása elektronikus média formájában; szövegírás; szövegírás, a reklámszövegek kivételével, teletext

szolgáltatásokon történő közvetítés céljára; szövegkészítési szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve

reklámszövegek]; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra;

tudományos információs folyóiratok kiadása; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságkiadás; újságok,

folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése; web-es újságok

 megjelentetése; videóstúdiók szolgáltatásai.

 ( 111 )  230.548

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 02466

 ( 220 )  2019.08.08.

 ( 732 )  Dévény Anna Alapítvány, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Marczali Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  230.549

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 02471

 ( 220 )  2019.08.08.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Igazán Otthon

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  230.550

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 02162

 ( 220 )  2019.07.10.

 ( 732 )  Neo Szervíz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Palásthy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Kenőanyagok; kenőolaj; kenőzsír; motorolajok; hajtóműolajok; ipari zsír; vágófolyadékok.

 ( 111 )  230.551

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 02166

 ( 220 )  2019.07.11.

 ( 732 )  BF BBQ Kft., Máriakálnok (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász M. Tibor, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

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

 ( 111 )  230.552

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 02622

 ( 220 )  2019.08.28.

 ( 732 )  Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)
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( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  230.553

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 01552

 ( 220 )  2019.05.14.

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

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Livee

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

 berendezések.

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

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

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

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

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

  45    Lakásfelügyelet, házfelügyelet; fizikai biztonsági tanácsadás.

 ( 111 )  230.554

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 02470

 ( 220 )  2019.08.08.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Waterfront City - Új városnegyedet építünk

 ( 511 )   35    Reklámozás.
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  36    Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  230.555

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 02318

 ( 220 )  2019.07.26.

 ( 732 )  Hudákné Farkas Lívia, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások; sport- és

 fitneszszolgáltatások.

 ( 111 )  230.556

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 02628

 ( 220 )  2019.08.29.

 ( 732 )  Garaba Csaba, Üllés (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 )  Symbio Eartips

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

 és eszközök.

 ( 111 )  230.557

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 02323

 ( 220 )  2019.07.26.

 ( 732 )  I4P-Informatikai Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  i4p

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; bankjegykiadó automaták [ATM]; biztonsági tokenek [kódoló

eszközök]; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; elektronikus árucímkék, termékcímkék; fekete dobozok

[adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; képtávíró készülékek; kézi adó-vevők

[walkie-talkie készülékek]; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák;

központi feldolgozó egységek; laptop számítógépek; notebook számítógépek; matematikai műszerek; mágneses

kódolók; mágneses adathordozók; megfigyelő műszerek; mikroprocesszorok; mobiltelefonok; műholdak

tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok;

okosszemüvegek; operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók;

összeadógépek; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató

gépek; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; számítógépek; számítógépes

hardver; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

szoftverek, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített

vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép interfészek; számlázógépek;

számológépek; számítógép memória eszközök; szavazógépek; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök];

tachométerek; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek];
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 viselhető számítógépek.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; elektronikus adattárolás; felhőalapú

számítástechnika; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás;

kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki

munkák, szolgáltatások; műszaki kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); számítástechnikai tanácsadás;

számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek

felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes

rendszerek tervezése; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok

elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szoftverfejlesztés

szoftverkiadás keretében; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás;

 tudományos kutatás.

 ( 111 )  230.560

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 02317

 ( 220 )  2019.07.26.

 ( 732 )  Schöffer Bettina, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, kávézók.

 ( 111 )  230.561

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 02313

 ( 220 )  2019.07.26.

 ( 732 )  Filip Cristian, Üllő (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők és diétás készítmények, étrend-kiegészítők emberek számára, zsírégető és diétás

 termékek, krémek.

  32    Alkoholmentes italok - izotóniás italok.

 ( 111 )  230.563

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 02475

 ( 220 )  2019.08.09.

 ( 732 )  LIBRI Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )
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 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

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

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

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

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

 ( 111 )  230.564

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 01558

 ( 220 )  2019.05.14.

 ( 732 )  SOLIN Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építés, infrastruktúra építés, lakó-ingatlan építés, házak építése, épületek építése, építési szolgáltatások,

 építési menedzsment; épületek építésével, javításával, karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.

 ( 111 )  230.565

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 01048

 ( 220 )  2019.03.27.

 ( 732 )  L3Harris Technologies, Inc., Melbourne, Florida (US)

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

 ( 541 )  L3 HARRIS

 ( 511 ) 9    Számítógép hardver; fedélzeti hang és repülési adatrögzítők; repülési-paraméter adatrögzítők és

adattovábbítók; félvezetők; rádiófrekvenciás kapcsolók; radardetektorok; berepülőpilóták és tesztelők

repülés-szimulációra használt számítógépes hardverekhez és szoftverekhez; vezetékes és vezeték nélküli

telefonok és telefonkészülékek, úgymint, telefonos adók, telekommunikációs hálózati csomópontok, csatlakozók,

vevők és egyéb telefonos kommunikációs eszközök, berendezések, termékek és komponensek, nevezetesen,

telefonos hálózati interfész hardver, telefonos biztonsági vezérlő hardver, telefonos multimédiás vezérlő hardver,

számítógépes és kommunikációs hálózatokban és rendszerekben használt telefonos kapcsolási, útválasztási és

előfizetői interfész hardverek; a műholdas kommunikáció területén alkalmazott, a műhold irányításhoz és

vezérléshez használt számítógépes szoftver; számítógépes szoftver információ bányászathoz, a stratégiai és

taktikai hírszerzés területén; harctéri távirányítású berendezések, úgymint műholdak, repülőgépek, rakéták,

felszíni-bázisú mozgó rendszerek, távirányítású fix telepítésű berendezések, valamint a kommunikációs és

integrált vezetési és irányítási felderítő rendszer adatgyűjtéséhez illetve továbbításához használatos számítógépes

telemetria szoftverek; számítógépes szoftverek adatgyűjtéshez és továbbításhoz az orvosi technológia területén,

nevezetesen röntgengépek, mágneses érzékelő gépek, akusztikus érzékelő gépek, kémiai nyomkövető gépek;

számítógépes szoftver valós idejű berendezések, úgymint, röntgenberendezések, mágneses érzékelő gépek,

akusztikai érzékelő gépek, vegyi nyomkövető gépek, repülőgép-navigációs vezérlők, repülésbiztonsági

berendezések, úgymint hangrögzítők, repülőgépek telemetria rendszerei, repülőgépek karbantartó rendszerei,

telemetrikus szkennerek, behatolásjelző rendszerek, harci pontozó rendszerek és képek, légiforgalmi irányító

rendszerek, monitorok, állókép videó, radarrendszerek, valamint járműállapot ellenőrző rendszerek vezérléséhez

és működtetéséhez; komputerszoftverek helyzetképalkotó és bemutató rendszerekhez a kommunikációs és
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adatátviteli kapcsolat ellenőrző rendszerek területén; a telekommunikációban használatos csatornaerősítők és

frekvenciaszűrők; számítógépes hardver az elektronikus kulcs-információk feldolgozásához, nevezetesen az

elektronikus titkosítással és más biztonsági technológiákkal kapcsolatos információk feldolgozása;

rádiófrekvenciás limiterek [határolók, korlátozók]; harmonikus generátorok; műholdas transzponderek;

transzponder vezérlők; biztonságos kommunikációs rendszerek, amelyek digitális processzorokból,

modulátorokból, antennákból, adókból, vevőkből, titkosító hardverekből és szoftverekből állnak a biztonsági

algoritmusfeldolgozó eszközök számára, melyek a légi, műholdas, földi, és tengeri bázisú információ gyűjtéshez,

továbbításhoz és elemzéshez használhatók; nagy adatátviteli sebességű mikrohullámú kommunikációs adatátviteli

kapcsolat és számítógépes hardverek alkotta kommunikációs rendszerek; kommunikációs rendszerek, amelyek

telefonos és nagysebességű mikrohullámú rádió komponensekből, digitális processzorokból, számítógépes

hardverből, valamint algoritmusokat tartalmazó szoftverből állnak a biztonságos kommunikáció feldolgozására, a

kommunikáció és az információk vagy az adatok biztonságos továbbítására és/vagy fogadására; alrendszeri

képességekkel rendelkező fedélzeti műholdas berendezések, nevezetesen elektronikus modulok és áramköri

kártyák a digitális szilárdtest-rögzítéshez, a videó jelfeldolgozáshoz, kommunikációs jelfeldolgozáshoz és

fordításhoz; mikrohullámú eszközök, berendezések, termékek és komponensek, nevezetesen frekvencia-sugárzók,

frekvencia-konverterek, frekvencia-szintetizátorok, frekvencia modulátorok, frekvenciaszűrők,

frekvencia-erősítők, passzív alkatrészek, mechanikus kapcsolók, vezeték nélküli frekvencia-felügyeleti rendszer

és a kapcsolódó elektronikus áramköri kártyák alkatrészei és összetevői, melyek biztosítják a frekvencia

meghatározást, frekvencia karakterisztikát, frekvencia státuszt és frekvenciaszabályozást; mikrohullámú eszközök

jelfogadásának és továbbításának rögzítésére szolgáló rádiónavigációs berendezések, nevezetesen

mikroproceszorok, elektronikus képernyők, digitális adathordozó eszközök, rádióadók és rádióvevők, a

következő műveletek biztosítására: navigáció; jármű irányítás és -vezérlés, járműjelzések és figyelmeztetések,

adatok és telemetria adatok gyűjtése; megfigyelőberendezések és eszközök, nevezetesen ISR (hírszerző,

megfigyelő és felderítő) alrendszerek, melyek számítógépes hardvert és szoftvert használnak annak érdekében,

hogy biztosítsák mintavétel készítését az elektromágneses spektrumról egy előírt frekvenciasávban, majd

elemzéshez kinyerjék a rendelkezésre álló információs tartalmat és felhasználják azokat katonai és polgári légi

járművekben; elektronikus érzékelők, melyek valós időben biztosítják az elektronikus adatok és információk

gyűjtését, vagyis a külső elektromágneses spektrum érzékelését, majd az így kapott adatok átalakításával az

energiát digitálisan ábrázolhatóvá teszik; elektronikus adatok és információk feldolgozása, vagyis az energia

digitális ábrázolásának szűrése és az információ lefordítása vizuális vagy audio ábrázolássá; elektronikus adatok

és információk elemzése, nevezetesen a földrajzi adatok összehasonlítása, a változások észlelése és megjelenítése

a vizuális megerősítés érdekében; elektronikus adatok és információk tárolása, vagyis az adatok és információk

átmásolása digitális adattárolóra; elektronikus adatok és információk terjesztése, nevezetesen, elektronikus

csomagokon alapuló információ létrehozása, amely bármely kiválasztott adathordozón [adattovábbítón]

elküldhető más távoli helyekre; elektronikus számítógépes hardverek és szoftverek, melyek lehetővé teszik a

gyógyászati felvételek gyűjtését, nyomon követését, elemzését, tárolását és bemutatását; számítógépes hálózati

eszközök és berendezések, nevezetesen olyan hardverek, amelyek lehetővé teszik az analóg vagy digitális jelek

összekapcsolását a meglévő PSTN (nyilvános kapcsolt telefonhálózat) vagy a globális információs hálózattal, és

lehetőséget biztosítanak ugyanazon jelek mobil kommunikációs rendszerbe juttatására; telefonos számítógépes

hardver, amely lehetővé teszi egy vezeték nélküli úgynevezett utolsó mérföld létrehozását, nevezetesen vezeték

nélküli rádiós kapcsolatokat a központi forrás és a célállomás között, ahol a telefon- és adatrendszer fixen

rögzített helyszíni vagy mobil műveleti képességgel rendelkezik; olyan számítógépes hardverekből álló

kommunikációs terminálok, amelyek multimédiás kommunikációs jelek létrehozását és összekapcsolását

biztosítják, beleértve az analóg, hang-, adat- és videójeleket, valamint lehetővé teszik a jelek öszszekapcsolását

más kommunikációs terminálokkal, vagy más hálózati csomópontokkal; rádió- és televízióadást továbbító

rendszerek, amelyek adókat, monitorokat, jelkeverőket, audió- és videójel enkódereket és dekódereket valamint

szerkesztő berendezéseket tartalmaznak, azaz jelfeldolgozók; műholdas kommunikációhoz használatos adó- és

vevőkészülékek; számítógéppel működtetett hálózati rendszerek, melyek számítógépes hardvert és szoftvert
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tartalmaznak a hálózatba kötött számítógépek közötti adatátvitelhez, valamint a számítógépek kezelésére és az

említett hálózaton történő adattovábbításra; számítógépekből és szoftverekből álló számítógépes információs

rendszerek az adatok feldolgozására, szövegszerkesztésre és az adatok megjelenítésére; digitális térképeket,

száloptikai és vezetékes adat-buszokat, memóriaeszközöket, az időjárási, taktikai, stratégiai és biztonsági adatok

feldolgozását és lekérdezését biztosító megjelenítő műszereket, pilótafülke vezérlőket és adatkijelzőket tartalmazó

avionikai rendszerek; fázisos antennasor; adatfeldolgozókat és kijelzőket tartalmazó globális helymeghatározó

berendezés; számítógépes hardvereket és szoftvereket tartalmazó légiforgalmi irányító és kommunikációs

rendszerek, a légiforgalmi információk megjelenítéséhez, szállításához, továbbításához, vezérléséhez,

kapcsolásához, útválasztásához és fogadásához; számítógépek és számítógépes szoftverek a képek

átkonvertálására, valamint adatok elemzésére, megjelenítésére és nyomtatására a két- és háromdimenziós

kép-kinyerés, manipuláció, megjelenítés és a földrajzi nyilvántartás területén; számítógépes hardvert és

számítógépes szoftvert, valamint titkosított adatbázisokat tartalmazó biztonságos számítógépes rendszerek,

melyek mindegyike a számítógépes hálózat biztonsági és hozzáférés vezérléséhez, valamint az abban foglalt

információknak, vagyis a légi forgalom nyomon követése és a titkosított üzenetek pilótákhoz történő

továbbítására használatos; adatbázis-kezelés, fájltovábbítás, számítógépek és adatbázisok összekapcsolása egy

hálózatba és adatátviteli menedzsment; számítógépeket és szoftvert tartalmazó repülőgép menedzsmentrendszer

adatbázis-kezeléshez, valamint a légi járművek és repülőgépek üzemeltetési információinak cseréjéhez; televíziós

jelfeldolgozó processzorok, nevezetesen, elektronikus kijelző panelek a jelek megjelenítéséhez, jelkiértékelő

terminálok melyek elsősorban egyedi jelanalizáló hardverből, integrált kijelzőkből és szoftveres analizátorokból

állnak, melyek ipari szabványú számítógépeken és monitorokon futnak az analóg és digitális jelek minőségének

kiértékelése érdekében, médiaelemző szerverek a digitális médiatartalom minőségének ellenőrzése céljából,

jel-interfész modulok, kézi jelanalizátorok, optikai jelanalizátorok,a sugárzott jelek megfigyelésére szolgáló teszt

áramkörök és videófigyelő eszközök, nevezetesen szoftver alapú videófigyelő eszközök, vagyis a médiatartalom

hangerejének folyamatos ellenőrzését és naplózását biztosító számítógépes szoftver; időzítő referencia

generátorok, nevezetesen idő referencia jelgenerátorok a műsorszóró rendszer időzítő- és tesztjel generálásához;

hardver és számítógépes szoftver televíziós produkciókhoz, utómunkákhoz és közvetítésekhez, nevezetesen

demodulátorok, digitális tartalomszolgáltató rendszerek, úgy mint dinamikus elektronikus kijelzők és

számítógépes hálózati szerverek, valamint a dinamikus elektronikus kijelzők, elosztó erősítők, audió/videó

szerkesztők kezeléséhez és vezérléséhez használt számítógépes szoftver, nevezetesen, számítógépes

munkaállomások melyek hang- és videóanyag szerkesztésére alkalmas számítógépes szoftverekkel vannak

ellátva, számítógépes hardver és számítógépes szoftver amelyek csomagban értékesítve karakterek és grafikák,

számítógépes szoftver vizuális effektek előállításához, számítógépes hardverek és számítógépes szoftverek

melyek csomagban értékesítve márkajelzések létrehozásához és élőadásba történő beillesztéséhez, vészhelyzeti

riasztó modulok, nevezetesen, számítógépes elektronikus modulok és kapcsolódó számítógépes szoftverek a

nyilvános vészhelyzeti üzenetek közvetítésének megvalósításához, száloptikai jelátvitel, elektronikus

vezérlőpultok audió- és videójelek vezérléséhez, audió- és videójel kompresszorok valamint audió- és videójel

dekompresszorok, multiplexerek és demultiplexerek, multiviewer-ek, számítógépes hálózat-monitoring és

vezérlőszoftver alkalmazások, elektronikus hálózati vezérlőpanelek, audió-, videó- és adat vevők illetve

dekóderek, elektronikus útválasztó kapcsolók audió- és videójelekhez, videószerverek, videós számítógépes

hálózatok, NTP időzítő modulok melyek elsősorban számítógépes hardverből és számítógépes szoftverből állnak

az NTP időzítés végrehajtásához, órajel időzítők, jelátviteli modulok, audió/videó szinkronizáló és

időzítés-kezelők melyek elsősorban nagy pontosságú órajel-generátor áramkörökből állnak a hang, és a videó

szinkronizálásához, sugárzott jel hitelesítők, számítógépes szoftver időkód-jelzők létrehozására és

megjelenítésére, fel/le irányú jelfrekvencia-átalakítók, jelformátum kereszt-konverterek melyek mind a

média-mind a szórakoztatóiparban használhatóak; műsorközvetítő műveleti szoftver reklámozási, értékesítési,

forgalommal kapcsolatos és számlázási, automatizálási, digitális eszközkezelési, programozási és jogkezelési

feladatok ellátására, nevezetesen számítógépes szoftverek vásárlási, értékesítési, ütemezési, kutatási,

készletgazdálkodási, gyártás követési és számviteli folyamatainak kezelésére, felügyeletére és automatizálására
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reklámozáshoz, illetve általános tartalmak a média és szórakoztatóipar számára; számítógépes szoftver a televízió

és rádiójelek kapcsolására szolgáló rendszerek vezérlésére és felügyeletére; számítógépes szoftver a digitális

média anyagok létrehozásának, mozgatásának, elhelyezésének, archiválásának, visszakeresésének és

használatának kezelésére, felügyeletére és automatizálására; számítógépes szoftverek, nevezetesen az üzleti

folyamatok kezelésére és üzenetküldő szoftverek az emberi és automatizált munkafolyamatok, illetve

multirendszer-kommunikáció kezelésére és ellenőrzésére a média- és szórakoztatóiparban; hálózati menedzsment

központok, melyek elsősorban mobil és hordozható rádiókból állnak, valamint elektromos

bázisállomás-vezérlőket, elektromos kommunikációs vezérlőket és elektromos hálózati vezérlőket tartalmaznak;

mobil és nem mobil kétirányú kommunikációs rádiók; hordozható kétirányú kommunikációs rádiók;

számítógépekből, számítógépes kapcsolókból és a hozzájuk tartozó számítógépes szoftverekből álló rádiós

hálózati átjárók hang- és adatkommunikációhoz; internet-protokoll alapú hálózatok, amelyek számítógépes

hardvereket és számítógépes szoftvereket tartalmaznak interoperábilis kommunikációhoz; távközlési

berendezések, nevezetesen, hordozható kommunikációs rádiókból álló, közszolgálati és ipari alkalmazásokra

szolgáló rádió-kommunikációs rendszerek, elektromos bázisállomás-vezérlők, elektromos kommunikációs

vezérlők és áramköri kapcsolók; vezérlőberendezés a kétirányú mobil és kétirányú vezetékes rádiókhoz,

nevezetesen, bázisállomás-berendezések a vezetékes és mobilhálózatokhoz illetve kommunikációhoz, cella

állomások melyek elsősorban elektronikus hardverből, számítógépes szoftverből, antennából és bázisállomásból,

továbbá vezérlőállomások, melyek elsősorban rádiókból, rádiós hardverekből és kapcsolódó számítógépes

szoftverekből állnak, asztali vezérlő állomások, melyek elsősorban rádiókból, rádiókészülékekből és kapcsolódó

számítógépes szoftverekből, diszpécser és konzol hardverekből állnak, nevezetesen diszpécser-konzol és szoftver

a vészhelyzeti és nem vészhelyzeti kommunikáció végrehajtásához, valamint a biztonsági személyzet és

eszközeik irányításához és ellenőrzéséhez, számítógéphardver és szoftver a kommunikációs rádiók és

bázisállomások kezelésére, valamint hálózat-felügyeleti számítógép hardver és szoftver, a kommunikációs rádiók

és bázisállomások ellenőrzésére; rádiós adatátviteli rendszerek, melyek elsősorban mobil kommunikációs

rádiókból állnak és ezen felül tartalmaznak még nem-mobil kommunikációs rádiókat, hordozható kommunikációs

rádiókat, bázisállomás-vezérlőket, kommunikációs vezérlőket és hálózati vezérlőket is; kommunikációs rádiós

hálózati átjárók, melyek elsősorban számítógépekből, számítógépes kapcsolókból és a kapcsolódó számítógépes

szoftverből állnak, a hálózatok közötti átjárhatóság biztosítására; a műholdas kommunikációhoz használt, űrbe

telepíthető reflektorok; távoli érzékelőktől származó, tengerszint feletti magassági adatpontfelhők adattá

alakítására alkalmas számítógépek és számítógépes szoftverek az adatok elemzése, megjelenítése és nyomtatása,

illetve háromdimenziós jellemzők kinyerése, manipulálása, megjelenítése, és földrajzi nyilvántartása területén;

számítógépek és számítógépes szoftver térinformatikai képek, a képekből származó termékek és más hírszerzői

termékek menedzselésére, katalogizálására és visszakeresésére az adatkatalógusok szinkronizálása révén,

különböző tárolási helyeken; számítógépek és számítógépes szoftverek a hírszerzés mozgóképes anyagainak

kezelésére, feldolgozására, kiaknázására és terjesztésére; számítógépek és számítógépes szoftver a repülési

útvonaltervezés prezentációinak kezelésére, feldolgozására, kihasználására és terjesztésére a közforgalmi pilóták

és légiforgalmi irányítók számára; hálózati kommunikációs rádiók; fedélzeti kommunikációs terminálok, melyek

elsősorban antennákból, tartóoszlopokból, pozicionálókból, modemekből, up converter, down converter

erősítőkből és felhasználói interfészekből állnak; földi kommunikációs terminálok, melyek elsősorban

antennákból, tartóoszlopokból, pozicionálókból, modemekből, up converter, down converter, erősítőkből és

felhasználói interfészekből állnak; számítógépes információs rendszerek, amelyek főleg számítógépekből és

számítógépes szoftverekből állnak az adatok feldolgozására, szövegszerkesztésre, és az adatok megjelenítésére a

népszámlálási információs rendszerek, az egészségügyi információs rendszerek, az intelligens

villamosenergia-elosztó rendszerek, az időjárásjelentő és időjáráselőrejelző rendszerek, valamint a

környezetvédelmi jelentő és előrejelző rendszerek területén; repüléstechnikai berendezések, nevezetesen videójel

kompresszorok és dekompresszorok, tápegységek, speciálisan az elektronikus készülékek felszereléséhez és

összekapcsolásához kialakított rögzítőállványok, légi jelfeldolgozók a hálózatok együttműködéséhez és a

célzáshoz, biztonságos hálózati kapcsolók, számítógépes szoftverek hálózati protokollok által az elektronikus
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üzenetek és adatok cseréjének megkönnyítésére, rádiófrekvenciás (RF) adatkapcsolatok fegyverekhez, UHF/VHF

vezeték nélküli adatkapcsolatok, fázisvezérelt antennarács, nevezetesen beamformer elektronika, mely főként

teljesítményerősítőkből áll, továbbá tartalmaz még alacsony zajszintű erősítőket, fázisváltókat, késleltető

egységeket, adó- és vételi kapcsolókat, elosztósorokat, sorösszekötőket, frekvencia upconverter, frekvencia

down-converter, sorvezérlőket és tápegységeket valamint vezérlőberendezéseket, úgymint antennavezérlő

egységek, helyzet- és irányjelző egységek, adó/vevő vezérlőegységek, antenna pozícióvezérlők és frekvencia

sávválasztó kapcsolók; légiforgalmi irányító kommunikációs rendszerek, melyek számítógépes hardverből és

számítógépes szoftverből állnak az időjárási adatok megjelenítésére, továbbítására, vezérlésére, kapcsolására,

útválasztására és fogadására; kétirányú rádiók a hang, adat, kép és videó-kommunikációhoz katonai és egyéb

kormányzati szervek számára; kétirányú kommunikációs rádiók, úgymint a több frekvenciasávon működő hang-

és adatkommunikációs rádiók, melyek lehetővé teszik a biztonsági személyzet és a készenléti egységek, mint

például a bűnüldöző szervek, a mentők, a tűzoltók és a katonai személyzet kölcsönös kommunikációját egymás

között még akkor is, ha a saját, már meglévő kommunikációs infrastruktúrájuk egyébként inkompatibilis lenne

egymással; trönkölt rádiós kommunikációs rendszerek a közszolgálati és ipari alkalmazásokhoz, úgymint cellás

bázisállomások és mobil rádió bázisállomások a kétirányú mobil és vezetékes rádiókhoz; hangszórók mobil

kétirányú kommunikációs rádiókhoz; hangszórók nem mobil kétirányú kommunikációs rádiókhoz; akkumulátor

töltők kétirányú kommunikációs rádiókhoz; internet protokoll alapú kommunikációs hálózatok, melyek

elsősorban számítógépes hardverből és számítógépes szoftverből állnak az interoperábilis kommunikáció

megvalósítására; kriptográfiai modulok, nevezetesen elektronikus modulok beágyazott firmware-el, adat

titkosítási célokra; integrált áramkörök, nevezetesen titkosító eszközök; rádiófrekvenciás vezeték nélküli

kommunikációs adapterek, azaz hálózati interfész kártyák; rádiófrekvenciás vezeték nélküli hálózati

interfészkártyák működtetésére szolgáló szoftver; kommunikációs szoftver a rádiófrekvenciás vezeték nélküli

hálózati interfész kártyák helyi kommunikációs hálózathoz való csatlakoztatására; rádiós hálózati átjárók, melyek

elsősorban számítógépekből, számítógépes kapcsolókból és számítógépes szoftverekből állnak a hang- és

adatkommunikáció területén; számítógépes szoftverek a légiforgalmi irányítás területén, nevezetesen a

légiforgalmi irányító rendszerek teljesítményének ellenőrzésére szolgáló számítógépes szoftverek felügyeletére,

karbantartására, kezelésére, hibakeresésére és konfigurálására, helymeghatározására, szoftverfrissítések és új

verziók feltöltésére, hozzáférés-kontrollra, felhasználó definíció meghatározására, áramkör kijelölésre,

 hardverszerkesztésre, helyreállításra és diagnosztikai jelentésekre.

 16    Jegyzettömbök, öntapadós jegyzettömbök, tollak, golyóstollak, kiemelő tollak, noteszek, spirálkötésű

 noteszek, papír noteszek, bőr jegyzettömb borítók, jegyzettömb, papír kapcsok, könyvjelzők.

 18    Tote táskák; iskolatáskák; futártáskák; sporttáskák; cipzáras zsebbel ellátott, húzózsinóros hátizsákok; bőr

 kulcstartó.

  25    Férfi és női ruházat, úgymint ingek, galléros ingek, pólók, kabátok, széldzsekik és vízálló kabátok.

 35    Logisztikai menedzsment tanácsadás és konzultáció a távközlés területén; üzleti konzultáció és

segítségnyújtás mások részére, a távközlési rendszerek és hálózatok üzemeltetéséhez; üzleti konzultáció és

segítségnyújtás mások részére a távközlési hálózatok kezelése terén, nevezetesen a távközlési hálózatok és

 kommunikációs összeköttetések üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatban.

  36    Kereskedelmi ingatlanügynök szolgáltatások.

 37    Műszaki konzultáció a helyhez kötött földi-bázisú létesítmények építésének [építészet] területén; műszaki

tanácsadás és segítségnyújtás a tengeralattjárók és hajók építésének, javításának és karbantartásának területén;

műszaki konzultáció a mobil és helyhez kötött földfelszíni létesítmények, műholdak és kapcsolódó információs

rendszerek, nevezetesen az információbiztonság, a kommunikáció, a mikrohullámú termékek, a telemetria

valamint a műszereszközök telepítésével, javításával és karbantartásával kapcsolatban; technikai konzultáció és

segítségnyújtás a számítógépes hardverek és rendszerek telepítésével kapcsolatos területeken; az

információ-technológiai és kommunikációs infrastruktúra korszerűsítésével kapcsolatos szolgáltatások,

nevezetesen informatikai és kommunikációs rendszerek számítógépes hardvereinek frissítése; távközlési

rendszerek karbantartói szolgáltatásai, nevezetesen rádió, televízió és digitális kommunikációs berendezések
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 karbantartása mások számára.

 38    Műszaki konzultáció a műholdas kommunikáció és a kommunikációhoz kapcsolódó info-kommunikációs

rendszerek, nevezetesen a műholdas átvitel útján történő kommunikáció, a mikrohullámú termékek, a telemetria

és műszerezés területén; konzultáció és technikai segítségnyújtás a biztonságos kommunikáció és a telemetria

 területén.

 42    Műszaki tanácsadás és segítségnyújtás az avionika területén; információs technológiákkal kapcsolatos

konzultáció a hajók és tengeralattjárók, a mobil illetve helyhez kötött földi-bázisú létesítmények, a műholdak és a

kapcsolódó információs rendszerek, nevezetesen az információbiztonság, a kommunikáció, a mikrohullámú

termékek, a telemetria és a műszerhasználat területén; számítógépes rendszerek tervezése szoftver-integrációhoz,

karbantartáshoz és felhasználói információs szolgáltatásokhoz, a működtetést biztosító rendszerek

szoftveres-integrációjához, karbantartási és tervezési folyamatokat támogató szolgáltatásokhoz és létesítésükhöz,

valamint felügyeleti támogatási szolgáltatások a műholdas ellenőrző hálózatok, a valós idejű védelmi

kommunikációs rendszerek és a valós idejű védelmi hírszerző rendszerek számára; számítógépes rendszerek

tervezése a műhold fellövések, a telepített kommunikációs rendszerek és a telepített hírszerző rendszerek mérnöki

támogatására; konzultáció és technikai segítségnyújtás a számítógépes hardver és szoftver termékek

testreszabásával kapcsolatban; kommunikációs adatátviteli menedzsment szolgáltatás mások vezeték nélküli

hálózatainak kiépítésére és menedzselésére; műszaki segítségnyújtás és támogatás, azaz hibakeresés a

számítógépes hardver- és szoftverproblémák diagnosztizálásának és tesztelésének formájában; olyan interaktív

weboldal biztosítása, mely lehetővé teszi a felhasználók számára a stratégiai és taktikai jelfelderítési információs

jelentésekhez való hozzáférést, azok elérését, ellenőrzését és létrehozását; információ-technológiai és

kommunikációs infrastruktúra-migrációs szolgáltatások; információ-technológia és kommunikációs infrastruktúra

telepítési szolgáltatások; műszaki támogatás nyújtása, vagyis az adatközpontok, a szerverek és

adatbázis-alkalmazások migrációja; adatmigrációs szolgáltatások; biztonságos informatikai (IT) alapú

szolgáltatások menedzselése mások számára, nevezetesen, informatikai szoftver alkalmazások menedzselése,

vállalati szolgáltatások menedzselése, úgymint szoftver alkalmazások menedzselése, információbiztosítás

menedzsment, nevezetesen a hálózathoz, az adatokhoz és az információhoz való hozzáférés korlátozása, illetve a

jogosulatlan adatok és programok szkennelésének és fájlokból történő eltávolításának kezelése, továbbá a

hálózatok és kiberbiztonsági folyamatok kezelése, nevezetesen a számítógépes biztonsággal kapcsolatos

számítógépes szoftverek karbantartása és a számítógépes kockázatok megelőzése; számítógépes hardver és

szoftvertanácsadás; műszaki tanácsadás a távközlési technológia területén; műszaki tanácsadás az informatika

területén (IT); számítógépes szoftverek, informatikai (IT) integrációs szolgáltatások frissítése és karbantartása;

technikai támogatás, nevezetesen a hálózati rendszerek felügyelete; távoli számítógépes hálózat műszaki

felügyelete és a kapcsolódó szoftver-karbantartási szolgáltatások; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen

mások informatikai (IT) rendszereinek távfelügyelete; informatikai rendszerek (IT) tervezése, kivitelezése és

üzemeltetése; számítógépes hardver- és szoftvertervezés; számítógépes hálózat tervezése mások számára;

információ biztosítási szolgáltatások az információs rendszerek és mások kritikus üzleti adatainak titkosságának,

integritásának és használhatóságának megőrzésére, nevezetesen biztonságos kommunikációs rendszerek és

információs hálózatok tervezése, telepítése és működtetése mások információs rendszereinek és kritikus üzleti

adataik titkosságának, integritásának és használhatóságának megőrzése érdekében; távközlési rendszerek

tervezési szolgáltatásai, nevezetesen rádió-, televízió- és digitális kommunikációs berendezések tervezése mások

számára, számítógépes rendszerek és hálózatok tervezése és integrálása mások számára, nevezetesen

 telefonrendszerek, kommunikációs rendszerek, valamint kijelző rendszerek tervezése és integrálása.

 45    Konzultáció és technikai segítségnyújtás az információ-biztonsági és hírszerzésbiztonsági szolgáltatások

területén, a biztonságos és nem biztonságos hang-, adat- és videókommunikációhoz, felhasználói

 engedélyezéshez, azonosításhoz és üzenet titkosításához.

 ( 111 )  230.566

 ( 151 )  2020.01.30.
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 ( 210 )  M 19 02315

 ( 220 )  2019.07.26.

 ( 732 )  Szulyovszky Gábor Viktor, Mogyoród (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi és marketing tevékenység.

 40    Nyomtatással kapcsolatos szolgáltatások; nyomtatás, beleértve a digitális és szitanyomtatást, 3D nyomtatást,

 UV nyomtatást.

 42    Műszaki és tervezői szolgáltatások; ipari design, belső(építész) és kültéri tervezés, építészet és építészeti

konzultáció, anyagvizsgálat, minőségellenőrzés, tervezés, tervezői tevékenység, számítógépprogramozás,

 számítógép-grafika, grafikus tervezés.

 ( 111 )  230.567

 ( 151 )  2020.01.30.

 ( 210 )  M 19 00752

 ( 220 )  2019.03.08.

 ( 732 )  Prim-met Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter egyéni ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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 információszolgáltatás.

 ( 111 )  230.596

 ( 151 )  2020.02.03.

 ( 210 )  M 19 00840

 ( 220 )  2019.03.14.

 ( 732 )  BEEBOR Első Magyar Mézbor Manufaktúra Kft., Dabas (HU)

 ( 740 )  Dr. Ócsai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BEEBOR Első Magyar Mézbor Manufaktúra

 ( 511 )   30    Méz.

  33    Alkoholos italok; borok.

 39    Fuvarozás, áruszállítás; palackozási szolgáltatások; postai úton rendelt áruk kézbesítése; szállítási logiszikai

 szolgáltatások; termékek csomagolása (1); termékek csomagolása (2).

 ( 111 )  230.597

 ( 151 )  2020.02.12.

 ( 210 )  M 19 02508

 ( 220 )  2019.02.12.

 ( 732 )  International Truck Intellectual Property Company, LLC, Lisle, IL (US)

 ( 300 )  88298458 2019.02.12. US
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 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Motoros járművek, nevezetesen tehergépkocsik, alvázak járművekhez, valamint pótalkatrészek

 mindezekhez.

 ( 111 )  230.598

 ( 151 )  2020.02.10.

 ( 210 )  M 19 02354

 ( 220 )  2019.07.30.

 ( 732 )  Szabó Attila, Budapest (HU)

 ( 541 )  ZÖLDFORRÁS

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők és diétás készítmények; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények és cikkek;

antibakteriális szappan; antibakteriális kézmosók; aminosavak állatorvosi célokra; aloe vera készítmények

gyógyszerészeti célokra; állatok fürdetésére szolgáló készítmények [rovarirtók]; állatgyógyászati készítmények;

acaipor étrend-kiegészítők; antibiotikumok; antioxidáns tabletták, gyógyszerek; antiparazita készítmények;

antiparazita nyakörvek állatoknak; aranyér elleni készítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványvíz-sók;

ásványvizek gyógyászati használatra; asztma elleni tea; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati

használatra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati célokra; balzsamdióhéj gyógyszerészeti használatra;

balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; bébiételek; bedörzsölő szerek; biocidok; biológiai készítmények

állatorvosi célokra; biológiai készítmények orvosi célokra; bőrkeményedés elleni készítmények; bronchodilatátor

készítmények; búzacsíra étrend-kiegészítők; cédrusfa rovarriasztóként történő használatra; cigarettaként

elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; csukamájolaj; csíraölő

[fertőtlenítő] szerek; diabetikus kenyér gyógyászati használatra; diagnosztikai szerek állatgyógyászati használatra;

diagnosztikai készítmények; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; diétás anyagok

gyógyászati használatra; dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra; dohányzásról való leszokás

segédeszközeként használt nikotintapaszok; dohányzásról való leszokást segítő nikotinos rágógumik; édesgyökér

gyógyszerészeti célokra; édeskömény gyógyászati célokra; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények;

egészségügyi fehérneműk; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; élelmi rostok;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; emésztést elősegítő szerek

gyógyszerészeti célokra; enzimkészítmények állatorvosi célokra; enzimkészítmények gyógyászati célokra;

étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

étvágycsökkentő tabletták, gyógyszerek; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati használatra; eukaliptol

gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; fagyást gyógyító kenőcs gyógyszerészeti célokra;

fájdalomcsillapítók; faszén gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítő szappanok; féreghajtók, anthelmintikumok;

fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fitoterápiás készítmények

gyógyászati használatra; fogsorragasztók; fogyasztó tabletták; fogzást elősegítő készítmények; fumigációs

készítmények gyógyászati célokra; fumigációs pasztillák; fürdőkészítmények gyógyászati használatra; fürdősók

gyógyászati célokra; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; glükóz

étrend-kiegészítők; gombaölő szerek, fungicidek; goulard-víz, gulárvíz; gyógyanyagokat tartalmazó samponok;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények;

gyógyhatású hajszeszek; gyógyhatású olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények;

gyógynövénykivonatok orvosi célokra; gyógyszappanok; gyógyszerek állatorvosi célokra; gyógyszeres

fogkrémek; gyógyszeres masszázsgyertyák; gyógyszeres piperekészítmények; gyógyszeres samponok

kisállatoknak; gyógyszeres száraz samponok; gyógyszeres szemöblítők; gyógyszerészeti készítmények
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bőrápoláshoz; gyógyteák; gyógyteák gyógyászati célokra; gyöngypor gyógyászati célokra; hajkrémek

gyógyászati használatra; halliszt gyógyszerészeti célokra; hashajtók; húgyúti bántalmak elleni készítmények;

hűtőspray-k gyógyászati célokra; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra; hüvelyöblítők egészségügyi

célokra; idegerősítő szerek; immunerősítők; inkontinencia pelenkák; ír moha gyógyászati használatra; iszap

fürdőkhöz; iszap (gyógyhatású -); izzadás elleni szerek; jalapa [gyökér]; jód gyógyszerészeti használatra

jódtinktúra; jujuba, gyógyhatású; kaporolaj gyógyászati célokra; kámforolaj gyógyászati célokra; kalomel

[gombaölő-szer]; káliumsók gyógyászati használatra; kazein étrendkiegészítők; keményítő diétás vagy

gyógyszerészeti használatra; kenőcsök leégésre; kérgek, fakérgek gyógyszerészeti célokra; kininfa gyógyászati

használatra; kollagén gyógyászati célokra; kontaktlencse tisztító készítmények; komlóliszt, lupulin

gyógyszerészeti használatra; komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; kondurangó kéreg gyógyászati

célokra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; kúpok (végbél- vagy hüvely -); kutya

mosdatószerek [rovarirtók]; lábizzadás elleni szerek; lázcsillapítók; lecitin étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati

használatra; légtisztító készítmények; lenmag étrend-kiegészítők; lenmag gyógyszerészeti célokra; lenmagliszt

gyógyszerészeti célokra; lenmagolaj étrend-kiegészítők; levegő szagtalanító készítmények; liszt gyógyszerészeti

célokra; magnézium-oxid gyógyszerészeti használatra; maláta gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok

gyógyászati használatra; mandulatej gyógyszerészeti használatra; mangrovefa kéreg gyógyszerészeti használatra;

méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyszerészeti használatra; melltartóbetét szoptatáshoz; menstruációs

betétek; menta gyógyszerészeti használatra; morzsikapor; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárolaj

gyógyászati használatra; nadrágpelenkák babáknak; nátriumsók gyógyászati használatra; növényi gyökerek,

orvosi használatra; növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra; nyomelem készítmények emberi és állati

fogyasztásra; oldatok, folyadékok állatgyógyászati használatra; oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra;

oldatok kontaktlencsékhez; oxigén gyógyászati használatra; oxigénfürdők; pattanások kezelésére szolgáló

készítmények; pektin gyógyszerészeti használatra; pepszinek gyógyszerészeti használatra; peptonok

gyógyszerészeti használatra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti

célokra; protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; quebracho gyógyászati használatra;

rádium gyógyászati használatra; ragasztószalagok, ragtapaszok orvosi és gyógyászati célokra; rágógumi

gyógyászati célokra; rebarbaragyökér gyógyszerészeti használatra; repülősók; ricinusolaj gyógyászati célokra;

rovarirtó hatású állatsampon; rovarirtó hatású állatgyógyászati mosófolyadékok; rovarirtó szerek, inszekticidek;

rovarriasztó anyaggal átitatott karkötők; rovarriasztó füstölőszerek; rovarriasztó szerek kutyáknak; rovarriasztók;

sók ásványi fürdőkhöz; sók gyógyászati használatra; szájöblítők gyógyászati célokra; székrekedés enyhítésére

szolgáló gyógyszerek; szemölcseltávolító tollak, stiftek; szemvizek; szexuális síkosítószerek; szexuális stimuláló

gélek; szérumterápiás gyógyszerek; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; szódabikarbóna

gyógyszerészeti célokra; szteroidok; tamponok; táplálékkiegészítők; tejcukor [laktóz] gyógyszerészeti

használatra; tejfermentumok gyógyszerészeti használatra; tejpor csecsemőknek tengervíz gyógyfürdőhöz;

terapeutikus fürdőkészítmények; termálvizek; terpentinolaj gyógyszerészeti használatra; tetű elleni kezelésre

szolgáló készítmények [tetűirtó szerek]; tetűirtó samponok; tinktúrák gyógyászati használatra; tyúkszem védő

gyűrűk lábra; tyúkszemirtó szerek; vattapálcikák gyógyászati célokra; vatta gyógyászati használatra; vazelin

gyógyászati használatra; vérzéscsillapító készítmények; vitaminkészítmények; vitaminpótló tapaszok; zselatin;

 zsírok állatgyógyászati célokra; zsírok gyógyászati célokra.

 ( 111 )  230.599

 ( 151 )  2020.02.10.

 ( 210 )  M 19 02500

 ( 220 )  2019.08.12.

 ( 732 )  Erste Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  36    Adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek

lebonyolítása; befektetési alapok; bérházak kezelése; betegségbiztosítás; betéti kártyás fizetések feldolgozása;

biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítási

tanácsadás; biztosításközvetítés; csekkellenőrzés; elektronikus tőkeátutalás; életbiztosítás; elszámolóházak;

értékek letétbe helyezése; értékutalványok kibocsátása; faktorálás; fejlesztési költségek pénzügyi felmérése az

olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási

szolgáltatások; garanciaszolgáltatások (1); garanciaszolgáltatások (2); gondoskodási alapszolgáltatások; gyűjtések

szervezése; hajókárbiztosítás; hitelbérlet; hitelkártyák kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása;

hitelügynökségek, hitelirodák; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok

értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; javítási költségbecslés

[pénzügyi becslés]; jelzálogbank; jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más résztvevő

létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó ügynöki

tevékenység; kölcsön [finanszírozás]; követelésbehajtási ügynökségek; lakások bérbeadása; lakbér beszedés;

mezőgazdasági ingatlanok bérlése; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki szolgáltatások; pénzügyek

intézése építőipari projektekhez; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan];

pénzügyi értékelések pályázati felhívások megválaszolásához; pénzügyi információk nyújtása weboldalon

keresztül; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi kutatási szolgáltatások; pénzügyi menedzsment;

pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; szálláshelyek bérbeadása

[apartmanok]; széfszolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás (1);

tőkebefektetés, tőkeberuházás (2); tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki szolgáltatások; tőzsdeügynöki

tevékenység (1); tőzsdeügynöki tevékenység (2); tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása;

vagyonkezelés; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi szolgáltatások;

 visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik felek számára.

 ( 111 )  230.600

 ( 151 )  2020.02.03.

 ( 210 )  M 19 02501

 ( 220 )  2019.08.12.

 ( 732 )  Duna Tele 4 Taxi Bt., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Taxi szolgáltatások; taxi utas szállítási szolgáltatás szervezése, utasok szállítása, sofőrszolgáltatás.

 ( 111 )  230.601

 ( 151 )  2020.02.03.

 ( 210 )  M 19 02502

 ( 220 )  2019.08.12.

 ( 732 )  Duna Tele 4 Taxi Bt., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Taxi szolgáltatások; taxi utas szállítási szolgáltatás szervezése, utasok szállítása, sofőrszolgáltatás.

 ( 111 )  230.602
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 ( 151 )  2020.02.03.

 ( 210 )  M 19 02651

 ( 220 )  2019.09.02.

 ( 732 )  Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu "EJS GEJMING", Moskow (RU)

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

 ( 541 )  CORNFAP

 ( 511 ) 9    Számítógépes programok, rögzített; letölthető számítógépes játékszoftverek; számítógépes játékszoftverek,

rögzített; mobil alkalmazások; játékszoftver-alkalmazások mobiltelefonokhoz; letölthető csengőhangok

 mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok; letölthető zenefájlok; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz.

 ( 111 )  230.603

 ( 151 )  2020.02.03.

 ( 210 )  M 19 00119

 ( 220 )  2019.01.02.

 ( 732 )  New Wave Media Group Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  230.604

 ( 151 )  2020.02.03.

 ( 210 )  M 19 00421

 ( 220 )  2019.02.11.

 ( 732 )  Bényei Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Obermajer Attila, Budapest

 ( 541 )  Hot Jazz Band

 ( 511 )  41    Dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); előadóművészek szolgáltatása; élő

előadások bemutatása; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; show-műsorok készítése;

 szórakozási szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  230.605

 ( 151 )  2020.02.03.

 ( 210 )  M 19 00422

 ( 220 )  2019.02.11.

 ( 732 )  Bényei Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Obermajer Attila, Budapest

 ( 541 )  Hungarian All Stars

 ( 511 )  41    Dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); előadóművészek szolgáltatása; élő

előadások bemutatása; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; show-műsorok készítése;

 szórakozási szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  230.606

 ( 151 )  2020.02.03.

 ( 210 )  M 19 00843

 ( 220 )  2019.03.14.

 ( 732 )  Horváth Gábor 1/2, Pócsmegyer (HU)

 Török Patrícia 1/2, Pócsmegyer (HU)
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 ( 541 )  A Séf és a Kertész

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

 30    Rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények;

 só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb fűszerek.

 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.

 ( 111 )  230.607

 ( 151 )  2020.02.03.

 ( 210 )  M 19 01222

 ( 220 )  2019.04.11.

 ( 732 )  Tihanyi Levendula Kft., Tihany (HU)

 ( 740 )  Liber Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító és illatosító készítmények; testápolási cikkek; szájhigiénés

készítmények; testápolási és szépségápolási készítmények; bőr-, szem- és körömápoló készítmények; parfümök

 és illatanyagok; eau de toilette; szappanok és gélek.

 24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból; szövetek;

törölközők; asztalterítők, nem papírból; kézimunka anyagok [gobelin anyag, keresztszemes anyag];

 sminkeltávolító kendők; textil falidíszek; textilszalvéták; úti takarók; plédek; zsebkendők textilanyagokból.

 30    Fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek; szirupok és melasz; sütemények, cukrászsütemények, torták és

 kekszek (aprósütemények); mártások; jég [fagyott víz].

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; üzleti

 információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.

 ( 111 )  230.608

 ( 151 )  2020.02.12.

 ( 210 )  M 19 01252

 ( 220 )  2019.04.14.

 ( 732 )  Lőrincz Attila, Mályi (HU)

  

( 546 )

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

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások

megválaszolásához; ajándék nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; átmeneti üzletmenedzsment; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve

szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági

versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési és reklámszolgáltatások; hirdetési felület
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kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető

szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; 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 lobbizás 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; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció

személyzeti kérdésekben; 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; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; 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; 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; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása;

szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés, adatkezelés:

szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; 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 menedzsment

előadóművészek részére; 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.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése es lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; dalírás;

digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok online 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; fordítás es tolmácsolás; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítés; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek

kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése

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

mentorálás; 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
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videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri

szolgáltatások; showműsorok készítése; stúdiószolgáltatások; számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; 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; tolmács szolgáltatások;

tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés;

videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások

eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók;

 zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása,

nem fizikai átalakítás; beltéri dekoráció tervezése (1); beltéri dekoráció tervezése (2); csomagolástervezés;

divattervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika;

fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók

[webszerverek] bérlete; 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 területn; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; népszerűsítési anyagok grafikus

tervezése; névjegykártyák tervezése; platform mint-szolgáltatás (PAAS); stildíszítés [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; 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; weboldal készítési és karbantartási

 szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  230.609

 ( 151 )  2020.02.03.

 ( 210 )  M 19 01729

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  Sas Krisztián, Jászberény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Akváriumi halászhálók; álcaernyők [sportcikkek]; álcahálók vadászathoz; álcaponyvák, álcahálók

[sportcikkek]; csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csalidobók; elektronikus kapásjelzők horgászathoz; élő

horgászcsalik tárolására kialakított táskák; etetőanyagok horgászathoz; fagyasztva szárított horgászcsalétkek;

felfújható horgász úszószékek; halaskosarak [horgászfelszerelés]; halászati csalik [szintetikus]; halhorgok;
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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; illatosított csalik vadászathoz vagy

halászathoz; kapásérzékelők; kapásérzékelők [horgászfelszerelés]; kapásjelzők [horgászfelszerelés]; kapásjelzők

lékhorgászathoz; katapultos csalitasakok; lepkehálók; merítőhálók horgászáshoz; mesterséges csali; 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].

 ( 111 )  230.610

 ( 151 )  2020.02.03.

 ( 210 )  M 19 01763

 ( 220 )  2019.06.03.

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradszky Zsolt László, Budapest

 ( 541 )  Karakuchi, kóstolva érthető

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  230.611

 ( 151 )  2020.02.12.

 ( 210 )  M 19 01764

 ( 220 )  2019.06.03.

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradszky Zsolt László, Budapest

 ( 541 )  Karakuchi, kóstolva megérted

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  230.612

 ( 151 )  2020.02.03.

 ( 210 )  M 19 01915

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Csodalámpa GyógyBűvészet

 ( 511 )   41    Terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; egészségügyi képzés.

  44    Egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; foglalkozás terápia és rehabilitáció.

 ( 111 )  230.613

 ( 151 )  2020.02.03.

 ( 210 )  M 19 01916

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Project Magic Hungary
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 ( 511 )   41    Terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; egészségügyi képzés.

  44    Egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; foglalkozás terápia és rehabilitáció.

 ( 111 )  230.615

 ( 151 )  2020.02.12.

 ( 210 )  M 19 02649

 ( 220 )  2019.09.01.

 ( 732 )  Rakovszky Andorás 50%, Budapest (HU)

 Csák Anna Erzsébet 50%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Ajándékkönyvek.

  41    Szórakoztatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel.

 ( 111 )  230.616

 ( 151 )  2020.02.03.

 ( 210 )  M 19 02656

 ( 220 )  2019.09.03.

 ( 732 )  FOREST HUNGARY KFT., Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 )  FDS

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

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

 ( 111 )  230.617

 ( 151 )  2020.02.03.

 ( 210 )  M 19 02658

 ( 220 )  2019.09.03.

 ( 732 )  Keresztesi Barbara, Budapest (HU)

 ( 541 )  Mézeskalácsváros a Bálnában

 ( 511 )  6    Szoborművek nem nemesfémből.

 ( 111 )  230.618

 ( 151 )  2020.02.03.

 ( 210 )  M 19 02663

 ( 220 )  2019.09.03.

 ( 732 )  Poisson-Angeli Barbara, Baja (HU)

 ( 740 )  dr. Géczi Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PLANT A TREE

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  230.623

 ( 151 )  2020.02.05.
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 ( 210 )  M 19 02688

 ( 220 )  2019.09.05.

 ( 732 )  Miskolci Vasutas Sport Club, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Panyi- Kiss Edit, Miskolc

  

( 546 )

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

 ( 111 )  230.624

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02546

 ( 220 )  2019.08.15.

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp.z.o.o.Sp.k., Wadowice (PL)

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

 ( 541 )  OLYMPOS

 ( 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

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 )  230.625

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02547

 ( 220 )  2019.08.15.

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp.z.o.o.Sp.k., Wadowice (PL)

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

  

( 546 )

 ( 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

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 )  230.626

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 00928
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 ( 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 )  230.627

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 00933

 ( 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 )  230.628

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02385

 ( 220 )  2019.08.02.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., 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 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;
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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 keverék;

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 övék, 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]; csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők;

csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések]; cseppenték 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
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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 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;
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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

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; 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]; radarkészűlékek; rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari
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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; 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;

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;
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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;

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]; csekk-könyv 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; érmetálcák; 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];
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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; laminálók

irodai használatra; lemezek metszetek készítéséhez; levélzáró öntapadós ragasztókorongok (1); levélzáró

öntapadós ragasztókorongok (2); litografált műtárgyak (1); litografált műtárgyak (2); litográfiái kövek; litográfiái

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;

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, papírtőrlők; 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; tolltörlők; 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
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[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;

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; ételburák; 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 szűrök; 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
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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

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; 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
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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]; üveg rostfonál, nem textilipari

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.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot

nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; boák

[nyakbavalók]; bokacsizmák (1); bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik;

bundák, szőrmék [ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek (1); cipőfelsőrészek (2); cipőorrok;

cipősarkak (1); cipősarkak (2); cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csuklyák,

kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák;

facipők; fátylak [ruházat]; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; fodrász beterítőkendők;

futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok;

fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat];

hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötök,

zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötök, zoknitartók (2); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (3);

hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek;

izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; japán kimonók; jelmezek;

jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kalap

vázak; kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kemény ingmellek,

plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk (1);

kétujjas kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények

[ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); lábszármelegítők; legging nadrágok,

cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények; melltartók;

míderek (1); míderek (2); miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat]; műbőr

ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; orárion

[egyházi ruházat]; overallok, munkaruhák; öltönyök; övek [ruházat]; papírkalapok [ruházat]; papírruházat;

papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pénztartó övék [ruházat]; pizsamák; pólók;

poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek;

pulóverek, kötött pulóverek; rámák lábbelikhez; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek;

ruhazsebek; sálak; sálak [nyaksálak]; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sárcipők, gumicsizmák;

sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők

[fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2); stoplik

futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik; szarongok; szoknyák;

szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; talárok; talpak lábbelikhez (1); talpak lábbelikhez (2); teddyk

[alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; turbánok;

ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák; valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek western stílusú ingekhez;

 vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.

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

[céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló edzőkerékpárok,

szobabiciklik; 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; biliárdasztalok; biliárdgolyók; bingó kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok
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[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]; pacsinké [pachinko]; paddieboardok;

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 durranás 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 övék a derék

karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok; tornaeszközök; trambulinok; triciklik gyermekek számára [játékok];

ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás kesztyűk úszáshoz; úszók
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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;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása
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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; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiái [szépírási] szolgáltatások;

karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 4. szám, 2020.02.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M574



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 épület építés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;

lábon álló fa minőségértékelése; mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával

kapcsolatos mérések, földmérés; meteorológiai előrejelzés; minőségellenőrzés; mobiltelefonok kikódolása;

műalkotások hitelesítése; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés;

népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése; olaj-, gáz- és egyéb bányászati iparral
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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.

 ( 111 )  230.629

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02386

 ( 220 )  2019.08.02.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., 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 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 keverék;

audiovizuális tanítási eszközök; audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus
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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 övék, 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]; csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők;

csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések]; cseppenték 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;
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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 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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 4. szám, 2020.02.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M578



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] 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]; radarkészűlékek; 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;
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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; 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;

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;
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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;

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]; csekk-könyv 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; érmetálcák; 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
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berendezések és gépek [irodai eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő szövetek; könyvlaprögzítők;

könyvtámaszok; körzők; kötőszalagok [könyvkötészet]; kréta spray; krétatartók; kromolitográfiák; laminálók

irodai használatra; lemezek metszetek készítéséhez; levélzáró öntapadós ragasztókorongok (1); levélzáró

öntapadós ragasztókorongok (2); litografált műtárgyak (1); litografált műtárgyak (2); litográfiái kövek; litográfiái

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;

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, papírtőrlők; 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; tolltörlők; 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.
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 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;

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; ételburák; 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 szűrök; 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
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[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

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; 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]; üveg rostfonál, nem textilipari

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;
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virágállványok [virágok elrendezésére]; virágcserepek; virágládák ablakba; vödrök; zárak fazékfedőkhöz;

 zománcozott üveg, nem építkezéshez; zöldségestálak.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot

nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; boák

[nyakbavalók]; bokacsizmák (1); bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik;

bundák, szőrmék [ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek (1); cipőfelsőrészek (2); cipőorrok;

cipősarkak (1); cipősarkak (2); cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csuklyák,

kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák;

facipők; fátylak [ruházat]; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; fodrász beterítőkendők;

futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok;

fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat];

hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötök,

zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötök, zoknitartók (2); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (3);

hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek;

izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; japán kimonók; jelmezek;

jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kalap

vázak; kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kemény ingmellek,

plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk (1);

kétujjas kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények

[ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); lábszármelegítők; legging nadrágok,

cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények; melltartók;

míderek (1); míderek (2); miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat]; műbőr

ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; orárion

[egyházi ruházat]; overallok, munkaruhák; öltönyök; övek [ruházat]; papírkalapok [ruházat]; papírruházat;

papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pénztartó övék [ruházat]; pizsamák; pólók;

poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek;

pulóverek, kötött pulóverek; rámák lábbelikhez; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek;

ruhazsebek; sálak; sálak [nyaksálak]; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sárcipők, gumicsizmák;

sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők

[fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2); stoplik

futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik; szarongok; szoknyák;

szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; talárok; talpak lábbelikhez (1); talpak lábbelikhez (2); teddyk

[alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; turbánok;

ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák; valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek western stílusú ingekhez;

 vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.

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

[céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló edzőkerékpárok,

szobabiciklik; 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; 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
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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]; pacsinké [pachinko]; paddieboardok;

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 durranás 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 övék a derék

karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok; tornaeszközök; trambulinok; triciklik gyermekek számára [játékok];

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;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 4. szám, 2020.02.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M586



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;

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
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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; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiái [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;
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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 épület építés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;

lábon álló fa minőségértékelése; mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával

kapcsolatos mérések, földmérés; meteorológiai előrejelzés; minőségellenőrzés; mobiltelefonok kikódolása;

műalkotások hitelesítése; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés;

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
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[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.

 ( 111 )  230.630

 ( 151 )  2020.02.11.

 ( 210 )  M 19 02536

 ( 220 )  2019.08.14.

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szent István Korona - A megkoronázott minőség

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  230.631

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02684

 ( 220 )  2019.09.05.

 ( 732 )  Lavyl Royal Ltd., Nicosia (CY)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LAVYFLEET

 ( 511 )   35    Gépjármű flotta üzleti menedzsmentje [mások részére].

  36    Gépkocsi lízing finanszírozása.

  39    Autóbérlés sofőrrel; autóbérlés megrendelése; autóbérlési szolgáltatások.

 ( 111 )  230.632

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02693

 ( 220 )  2019.09.05.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    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,
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 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),

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, sportversenyek rendezése,

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,

 zeneszerzés.

 ( 111 )  230.633

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02694

 ( 220 )  2019.09.05.

 ( 732 )  Gyurokovics Zita, Kaposvár (HU)

 ( 541 )  Mar Galliti

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

 ( 111 )  230.634

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02814

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  ALBA MILAGRO International S.p.A., Parabiago (MI) (IT)

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

 ( 541 )  AGROFOL

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; terméshozam-növelő szerek; növények növekedését elősegítő

 készítmények.

 ( 111 )  230.635

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02815

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  ALBA MILAGRO International S.p.A., Parabiago (MI) (IT)

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

 ( 541 )  AGROMAG

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; terméshozam-növelő szerek; növények növekedését elősegítő

 készítmények.
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 ( 111 )  230.636

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02816

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  ALBA MILAGRO International S.p.A., Parabiago (MI) (IT)

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

 ( 541 )  AMINOTON

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; terméshozam-növelő szerek; növények növekedését elősegítő

 készítmények.

 ( 111 )  230.637

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02817

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  ALBA MILAGRO International S.p.A., Parabiago (MI) (IT)

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

 ( 541 )  BORAMIDE

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; terméshozam-növelő szerek; növények növekedését elősegítő

 készítmények.

 ( 111 )  230.638

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02818

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  ALBA MILAGRO International S.p.A., Parabiago (MI) (IT)

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

 ( 541 )  APICAL

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; terméshozam-növelő szerek; növények növekedését elősegítő

 készítmények.

 ( 111 )  230.639

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02819

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  ALBA MILAGRO International S.p.A., Parabiago (MI) (IT)

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

 ( 541 )  N-EXTRA SPEED

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; terméshozam-növelő szerek; növények növekedését elősegítő

 készítmények.

 ( 111 )  230.640

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02820

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  ALBA MILAGRO International S.p.A., Parabiago (MI) (IT)

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

 ( 541 )  CALCIBOR

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; terméshozam-növelő szerek; növények növekedését elősegítő

 készítmények.
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 ( 111 )  230.641

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02823

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  ALBA MILAGRO International S.p.A., Parabiago (MI) (IT)

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

 ( 541 )  POLYPHOS

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; terméshozam-növelő szerek; növények növekedését elősegítő

 készítmények.

 ( 111 )  230.642

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02824

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  ALBA MILAGRO International S.p.A., Parabiago (MI) (IT)

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

 ( 541 )  FOLIAR PLUS

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; terméshozam-növelő szerek; növények növekedését elősegítő

 készítmények.

 ( 111 )  230.643

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02826

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  ALBA MILAGRO International S.p.A., Parabiago (MI) (IT)

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

 ( 541 )  TILLERIT

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; terméshozam-növelő szerek; növények növekedését elősegítő

 készítmények.

 ( 111 )  230.644

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02827

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  ALBA MILAGRO International S.p.A., Parabiago (MI) (IT)

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

 ( 541 )  VINOGRAN

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; terméshozam-növelő szerek; növények növekedését elősegítő

 készítmények.

 ( 111 )  230.645

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02828

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  ALBA MILAGRO International S.p.A., Parabiago (MI) (IT)

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

 ( 541 )  HARVEST K

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; terméshozam-növelő szerek; növények növekedését elősegítő

 készítmények.
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 ( 111 )  230.646

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02829

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  ALBA MILAGRO International S.p.A., Parabiago (MI) (IT)

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

 ( 541 )  MULTIPHOS

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; terméshozam-növelő szerek; növények növekedését elősegítő

 készítmények.

 ( 111 )  230.647

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02830

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  Danubiana Kft., Bonyhád (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Danubiana Gyémánt

 ( 511 )   33    Borok, pezsgőborok.

 ( 111 )  230.648

 ( 151 )  2020.02.05.

 ( 210 )  M 19 02831

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  Zhu Chenjun, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textil falidíszek.

  27    Nem textilből készült falidíszek; tapéta; textil falidíszek, falikárpitok; textiltapéták.

 ( 111 )  230.652

 ( 151 )  2020.02.10.

 ( 210 )  M 19 02357

 ( 220 )  2019.07.30.

 ( 732 )  Obshchestvo s Organichennoy Otvetstvennostyu "Kombainovy zavod" Rostselmash, Rostov-on Don (RU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Mezőgazdasági gépek; mezőgazdasági emelők; tokok, házak [gépalkatrészek]; kaszáló- és aratógépek;

 gabonaelválasztók; aratógépek; arató- és cséplőgépek; cséplőgép.

 ( 111 )  230.654

 ( 151 )  2020.02.11.

 ( 210 )  M 19 00541

 ( 220 )  2019.02.20.

 ( 732 )  CJ CGV CO., LTD. (A Korean Corporation), Yongsan-gu, Seoul (KR)

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

 ( 541 )  SCREENX
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 ( 511 )  35    Marketingszolgáltatások; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; közönségszolgálati szolgáltatások;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok készítése és frissítése; reklámanyagok

megjelentetése, publikációja; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámterjesztési szolgáltatások

mások számára interneten keresztül; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési és üzleti információs

szolgáltatások az interneten; üzleti és marketing szolgáltatásokkal kapcsolatos információ vagy felvilágosítás;

piackutatás; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; árverési szolgáltatások; hot-dog, kenyér,

sütemények, kávé, sör, esernyők, babák, pattogatott kukorica, instant tészta, csokoládé, feldolgozott diófélék, rizs

alapú snack ételek, italok, pólók, irodaszerek, játékok (játékszerek), film DVD-k, zenei CD-k és film poszterek

árukkal kapcsolatos áruházi kiskereskedelmi szolgáltatások; hot-dog, kenyér, sütemények, kávé, sör, esernyők,

babák, pattogatott kukorica, instant tészta, csokoládé, feldolgozott diófélék, rizs alapú snack ételek, italok, pólók,

irodaszerek, játékok (játékszerek), film DVD-k, zenei CD-k és film poszterek árukkal kapcsolatos szupermarket

szolgáltatások; hot-dog, kenyér, sütemények, kávé, sör, esernyők, babák, pattogatott kukorica, instant tészta,

csokoládé, feldolgozott diófélék, rizs alapú snack ételek, italok, pólók, irodaszerek, játékok (játékszerek), film

DVD-k, zenei CD-k és film poszterek árukkal kapcsolatos kényelmi cikk kiskereskedelmi bolti szolgáltatások;

hot-dog, kenyér, sütemények, kávé, sör, esernyők, babák, pattogatott kukorica, instant tészta, csokoládé,

feldolgozott diófélék, rizs alapú snack ételek, italok, pólók, irodaszerek, játékok (játékszerek), film DVD-k, zenei

CD-k és film poszterek árukkal kapcsolatos on-line fogyasztási cikk kiskereskedelmi üzletek szolgáltatásai;

gépkocsi alkatrészek és gépkocsi tartozékok árukkal kapcsolatos autóalkatrész kiskereskedelmi bolti

szolgáltatások; kiskereskedelmi pékségek; kiskereskedelmi delikátesz szolgáltatások; kiskereskedelmi

élelmiszerüzletek; gyógyszertári kiskereskedelmi szolgáltatások; hot-dog, kenyér, sütemények, kávé, sör,

esernyők, babák, pattogatott kukorica, instant tészta, csokoládé, feldolgozott diófélék, rizs alapú snack ételek,

italok, pólók, irodaszerek, játékok (játékszerek), film DVD-k, zenei CD-k és film poszterek árukkal kapcsolatos

fogyasztási cikk kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; kiskereskedelmi optikai üzletek; hot-dog, kenyér,

sütemények, kávé, sör, esernyők, babák, pattogatott kukorica, instant tészta, csokoládé, feldolgozott diófélék, rizs

alapú snack ételek, italok, pólók, irodaszerek, játékok (játékszerek), film DVD-k, zenei CD-k és film poszterek

 árukkal kapcsolatos internetes áruházi kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.655

 ( 151 )  2020.02.11.

 ( 210 )  M 19 00539

 ( 220 )  2019.02.20.

 ( 732 )  CJ CGV CO., LTD. (A Korean Corporation), Yongsan-gu, Seoul (KR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Marketingszolgáltatások; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; közönségszolgálati szolgáltatások;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok készítése és frissítése; reklámanyagok

megjelentetése, publikációja; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámterjesztési szolgáltatások

mások számára interneten keresztül; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési és üzleti információs

szolgáltatások az interneten; üzleti és marketing szolgáltatásokkal kapcsolatos információ vagy felvilágosítás;

piackutatás; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; árverési szolgáltatások; hot-dog, kenyér,

sütemények, kávé, sör, esernyők, babák, pattogatott kukorica, instant tészta, csokoládé, feldolgozott diófélék, rizs

alapú snack ételek, italok, pólók, irodaszerek, játékok (játékszerek), film DVD-k, zenei CD-k és film poszterek

árukkal kapcsolatos áruházi kiskereskedelmi szolgáltatások; hot-dog, kenyér, sütemények, kávé, sör, esernyők,

babák, pattogatott kukorica, instant tészta, csokoládé, feldolgozott diófélék, rizs alapú snack ételek, italok, pólók,

irodaszerek, játékok (játékszerek), film DVD-k, zenei CD-k és film poszterek árukkal kapcsolatos szupermarket

szolgáltatások; hot-dog, kenyér, sütemények, kávé, sör, esernyők, babák, pattogatott kukorica, instant tészta,

csokoládé, feldolgozott diófélék, rizs alapú snack ételek, italok, pólók, irodaszerek, játékok (játékszerek), film
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DVD-k, zenei CD-k és film poszterek árukkal kapcsolatos kényelmi cikk kiskereskedelmi bolti szolgáltatások;

hot-dog, kenyér, sütemények, kávé, sör, esernyők, babák, pattogatott kukorica, instant tészta, csokoládé,

feldolgozott diófélék, rizs alapú snack ételek, italok, pólók, irodaszerek, játékok (játékszerek), film DVD-k, zenei

CD-k és film poszterek árukkal kapcsolatos on-line fogyasztási cikk kiskereskedelmi üzletek szolgáltatásai;

gépkocsi alkatrészek és gépkocsi tartozékok árukkal kapcsolatos autóalkatrész kiskereskedelmi bolti

szolgáltatások; kiskereskedelmi pékségek; kiskereskedelmi delikátesz szolgáltatások; kiskereskedelmi

élelmiszerüzletek; gyógyszertári kiskereskedelmi szolgáltatások; hot-dog, kenyér, sütemények, kávé, sör,

esernyők, babák, pattogatott kukorica, instant tészta, csokoládé, feldolgozott diófélék, rizs alapú snack ételek,

italok, pólók, irodaszerek, játékok (játékszerek), film DVD-k, zenei CD-k és film poszterek árukkal kapcsolatos

fogyasztási cikk kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; kiskereskedelmi optikai üzletek; hot-dog, kenyér,

sütemények, kávé, sör, esernyők, babák, pattogatott kukorica, instant tészta, csokoládé, feldolgozott diófélék, rizs

alapú snack ételek, italok, pólók, irodaszerek, játékok (játékszerek), film DVD-k, zenei CD-k és film poszterek

 árukkal kapcsolatos internetes áruházi kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.656

 ( 151 )  2020.02.12.

 ( 210 )  M 19 02763

 ( 220 )  2019.09.13.

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

 ( 541 )  ROSABEL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.657

 ( 151 )  2020.02.12.

 ( 210 )  M 19 02760

 ( 220 )  2019.09.13.

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

 ( 541 )  NOEMELLE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.658

 ( 151 )  2020.02.12.

 ( 210 )  M 19 02759

 ( 220 )  2019.09.13.

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

 ( 541 )  ANALOSON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.659

 ( 151 )  2020.02.12.

 ( 210 )  M 19 02758

 ( 220 )  2019.09.13.

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

 ( 541 )  MOLDELINA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.660

 ( 151 )  2020.02.12.

 ( 210 )  M 19 02756
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 ( 220 )  2019.09.13.

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

 ( 541 )  MEDILIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.661

 ( 151 )  2020.02.12.

 ( 210 )  M 19 02754

 ( 220 )  2019.09.13.

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

 ( 541 )  AMABELL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.662

 ( 151 )  2020.02.12.

 ( 210 )  M 19 02755

 ( 220 )  2019.09.13.

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

 ( 541 )  KLANDOLYN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.663

 ( 151 )  2020.02.12.

 ( 210 )  M 19 02757

 ( 220 )  2019.09.13.

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

 ( 541 )  AMINETTE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.664

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02660

 ( 220 )  2019.09.03.

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp.z.o.o.Sp.k., Wadowice (PL)

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

 ( 541 )  Apenta+

 ( 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

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 )  230.665

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02661

 ( 220 )  2019.09.03.
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 ( 732 )  Grupa Maspex Sp.z.o.o.Sp.k., Wadowice (PL)

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

  
( 546 )

 ( 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

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 )  230.668

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02784

 ( 220 )  2019.09.13.

 ( 732 )  Zsigmond Dóra, Alap (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Kalapáruk; lábbelik; ruházati cikkek; alkalmi cipők; alkalmi öltönyök; állatbőrből készült ruhák; alkalmi,

elegáns ingek, frakkingek; bakancsok, csizmák; blézerek; blúzok; bodyk [ruházat]; bőrcipők; bőrkabátok;

bőrövek [ruházat]; bőrruházat; bundák, szőrmék [ruházat]; cipő felsőrészek; derékszíjak, övek; díszzsebkendők

[ruházat]; divatos kalapok, fejkendők; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edzőcipők, sportcipők; egyenruhák;

egyrészes overallok (playsuit); egyrészes ruhák; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőcipők; esőkabátok;

esőkalapok; esőköpenyek; estélyi, alkalmi kabátok; estélyi ruházat; farmerdzsekik; farmerkabátok;

farmernadrágok; farmerruházat; fejfedők [kalapáruk]; fejdíszek [fátylak]; fejkendő; fejpántok sportoláshoz; fejre

való sálak, fejkendők; fejre való viselet; felsőkabátok; felsőruházat; férfi dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények;

férfi fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfiingek; férfi lábbeli; férfi felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi kabátok;

férfi lábbeli; férfi nadrágtartók; férfi és gyermekruházat; férfi öltönyök; férfi ruházat; férfiszandálok; férfi zoknik;

fonott talpú cipők vagy szandálok; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; futócipők; futómezek;

futónadrágok; futótrikók; fűzős bakancsok, csizmák; fürdőruhák, úszódresszek; galléros ingek; gallérok [ruházat];

garbó nyakú felsők; gumi lábbelik; gyalogló cipők; gyapjúruházat; gyerek lábbelik; gyermekruházat; hálóruhák,

alváshoz használt ruhák; hamis garbó nyakú felsők; hamis garbó nyakú ingek; hamis garbó nyakú melegítők;

harisnyák; háromrészes öltönyök [ruházat]; hétköznapi, utcai lábbelik; hétköznapi, utcai viselet; hímzett

ruhadarabok; hosszúnadrágok, nadrágok; ingek; jelmezek, kosztümök; kabátok, dzsekik; kalapok; kapucnis

felsők; kardigánok; készruhák; kesztyűk [ruházat]; kosztümök; kordbársony ingek; kordbársony nadrágok;

környakas pulóverek; körsálak [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábszármelegítők; lábszárvédők; leplek; magas

szárú lábbelik; melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőfelsők; műbőr ruházat; nadrágkosztümök; nadrágok;

nadrágszoknyák; napozóruhák; napellenzők; nyakkendők; nyaksálak [ruházat]; nyomtatott pólók; öltöny zakók;

öltönyhöz való ingek; öltönyök; öltözékek a ruházat védelmére; otthoni ruházat; övek [ruházat]; öltönynadrágok,

kosztümnadrágok; öltönyök férfiak részére; pizsama; plüssruházat; polár gyapjúdzsekik; polár pulóverek;

pulóverek, kötött pulóverek; pólóingek, kötött ingek, pólók; rövidnadrágok, shortok; ruházat (bőr-); sapkák;

selyemruházat; sportruházat; sportcipők; strandöltözet; strandruházat; szabadidő ruházat; szabadidőcipők;

szandálok; szőtt ruházat; télikabátok, nagykabátok; textilövek [ruházat]; vállon viselt cikkek [ruházat];

 vászoncipők; fehérnemű.
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 ( 111 )  230.669

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 02781

 ( 220 )  2019.09.13.

 ( 732 )  BUILDER-WILL Bt., Tura (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Horgászcsalikkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; mesterséges csalikkal kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; bojli típusú horgászcsalikkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; horgászathoz használt etetőanyagokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

horgászathoz használt pellettel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászathoz használt

felszerelésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; Wafter típusú horgászcsalikkal kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászathoz használt aromákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; horgászathoz használt aroma locsolókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

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

szolgáltatások; sport ruházattal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sport felszerelésekkel

 kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.670

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 00360

 ( 220 )  2019.02.06.

 ( 732 )  KÉSZ - Ventus Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Marton Pál, Budapest

 ( 541 )  John Bull Pub

 ( 511 )  43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos

tájékoztatás és tanácsadás; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek,

snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek;

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

elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése); szállásfoglalás; szállásügynökségek (szállodák, panziók);

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz (tárgyalótermek);

 tortadíszítések; vendéglátás.

 ( 111 )  230.671

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 01458

 ( 220 )  2019.05.06.

 ( 732 )  Pacziga István Tibor, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Palackozott vizek kis- és nagykereskedelme; ásványvizek kis- és nagykereskedelme; PI víz kis- és

 nagykereskedelme.

 ( 111 )  230.672

 ( 151 )  2020.02.13.
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 ( 210 )  M 19 01455

 ( 220 )  2019.05.06.

 ( 732 )  Agromerkur Kft., Keszthely (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Mezőgazdasági információnyújtás és tanácsadás; mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatások;

 növénytermesztéssel kapcsolatos tanácsadás; szója termesztésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 ( 111 )  230.673

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 01799

 ( 220 )  2019.06.06.

 ( 732 )  Anzo Perlit Építőanyaggyártó Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Karaffy Erzsébet, Miskolc

 ( 541 )  HUNGAROPERL

 ( 511 )   17    Tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok, hangszigetelő anyagok, hőszigetelő anyagok.

 19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; nem fémből készült hordozható

szerkezetek; nem fémből készült hő- és hangszigetelő formázott termékek; szilikát bázisú perlit hőszigetelő lap és

 formázott termékek.

  37    Építkezési szolgáltatások; épületek hő- és hangszigetelése; ipari berendezések hőszigetelése.

 ( 111 )  230.674

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 00947

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Chervon (HK) Limited, Wan Chai (HK)

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

 ( 541 )  Flex

 ( 511 ) 7    Kézi szerszámgépek; elektromos kézi szerszámgépek; elemmel működő, vagy újratölthető elemmel működő

gépek elsősorban fém, fa, kő és műanyagok megmunkálásához; elemmel működő, vagy újratölthető elemmel

működő szerszámgépek; elemmel működő, vagy újratölthető elemmel működő kézi szerszámgépek; mobil

szerszámgépek; flexibilis nyéllel ellátott mobil szerszámgépek; beépített motorral rendelkező kéziszerszámok

(elektromos szerszámok); mobil szerszámgépek fémmegmunkáláshoz; mobil sarokcsiszoló gépek; sarokcsiszoló

gépek kétkezes működtetéssel; mobil egyenes csiszológépek; mobil szerszámgépek fémfelületek

megmunkálásához; mobil polírozógépek; mobil fűrészgépek; mobil dekopírfűrészek; mobil kardfűrészgépek;

mobil körfűrészgépek; mobil szerszámgépek felújításhoz, korszerűsítéshez és moderznizációs célokra; mobil fal

és mennyezeti csiszológépek; mobil gipszkarton csavarozógépek; mobil gipszkarton fűrészgépek; mobil gépek

felújítási célokra; mobil felújító csiszológépek; mobil csavarozógépek; mobil ütvecsavarozógépek; mobil

ütvefúró/csavarozógépek; mobil fúró/csavarozógépek; mobil szárazépítési csavarozógépek; mobil fúrógépek;

mobil szerszámgépek csiszolással történő felületkezeléshez; mobil csőcsiszoló gépek; mobil szalagcsiszoló

gépek; mobil marógépek; mobil marógépek kő megmunkálásához; mobil nedves marógépek;mobil nedves

marógépek kő megmunkálásához; mobil falhoronymarógépek; mobil betonfűrészgépek; mobil keverőgépek;

mobil betonkeverő gépek; mobil rázógépek; mobil szerszámgépek festett felületek megmunkálásához; mobil

polírozógépek; mobil elektromos működtetésű gépjármű polírozó gépek; mobil nedves polírozógépek; mobil

nedves polírozógépek kő megmunkálásához; mobil nedves polírozógépek beton megmunkálásához; mobil

szerszámgépek kő megmunkálásához; mobil nedves köszörűgépek; mobil nedves köszörűgépek kő

megmunkálásához; mobil nedves köszörűgépek beton megmunkálásához; mobil magfúró és vak-lyukfúrógépek;
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mobil száraz csiszológépek; mobil kővágó gépek; konténerek és hordtáskák a szerszámgépek és elektromos

szerszámok számára; főleg hálózati áramellátástól függő, akkumulátoros vagy újratölthető akkumulátoros, mobil,

elektromos működtetésű maró-, csiszoló-, köszörű-, fűrész-, vágó-, csavarozó-, fúró- és keverőgépek; állványok

és befogóeszköz-tartozékok mobil elektromos szerszámgépekhez; mobil szennyezőanyag és porelszívó

készülékek; maró-, polírozó-, csiszoló-, fűrész-, vágó-, csavarozó-, fúró- és keverőszerszámok, mobil

szerszámgépekhez; porszívók; biztonsági porszívók (porszívók); földmunkagépek; elektromos fűnyírógépek;

kertészeti valamint erdészeti gépek és berendezések; talajlazítók; ágvágó ollók [gépek]; ágvágó gépek;

favágógépek [nem kézi működtetésű]; favágógépek [gépek]; földmunkagépek gyep és kertgondozáshoz;

kultivátorok [gépek]; elektromos sövényvágók; elektromos ágvágók; elektromos ágazófűrészek; elektromos

kertigépek; elektromos kerti kaszák; elektromos kerti szerszámok; elektromos aprítók; elektromos

gyepszellőztetők; elektromos gyepszellőztető [gépek]; elektromos fűszegélynyírók; elektromos fűnyírók;

elektromos fűkaszák; kertészeti eszközök [gépek]; aprítógépek; sövényvágók [gépek]; fűszegélynyíró gépek;

fűnyírók; fűnyírók [gépek]; lombseprő gépek [gépek]; fűnyíró robotok; gyepvágó gép; fűkasza; önjáró

 fűnyírógépek; szerszámok, alkatrészek és tartozékok a fent említett termékekhez.

8    Kézi szerszámok; szerszámok fémmegmunkáláshoz; polírozó [csiszoló] szerszámok; fűrészek; szerszámok

felújításhoz, renováláshoz és korszerűsítéshez; fali és mennyezeti csiszolószerszámok; gipszkarton csavarozó

szerszámok; gipszkarton fűrészek; szerszámok csiszolással történő felületkezeléshez; csőcsiszoló szerszámok;

szalagcsiszolók; marószerszámok; marószerszámok kő megmunkálásához; nedves marószerszámok; nedves

marószerszámok kő megmunkálásához; falhoronymaró szerszámok; betonfűrészek; keverőszerszámok;

betonkeverő szerszámok; keverő eszközök; szerszámok festett felületekhez; polírozó szerszámok; jármű polírozó

szerszámok; nedves polírozó szerszámok; nedves polírozó szerszámok kő megmunkálásához; nedves polírozó

szerszámok beton megmunkálásához; szerszámok kő megmunkálásához; nedves csiszoló szerszámok; nedves

csiszoló szerszámok kő megmunkálásához; nedves csiszoló szerszámok beton megmunkálásához; magfúró és

vak-lyukfúró szerszámok; száraz csiszoló szerszámok; kővágó szerszámok; maró, polírozó, csiszoló, fűrészelő,

vágó, csavarozó, fúró és keverőszerszámok, főként szerszámgépekhez; kéziszerszámok, alkatrészek és tartozékok

 a fent említett termékekhez; minden a fent említett 8. osztályba tartozó kézi működtetésű termék.

9    Lézeres mérőkészülékek; lézervevők; háromlábú állványok lézerekhez; elektromos áram tárolására szolgáló

készülékek és műszerek; akkumulátor töltő készülékek; elemek; elektromos akkumulátorok; elektromos elemek;

vezeték nélküli töltőkészülékek; töltőkészülékek újratölthető eszközökhöz; töltőállomások; töltőkészülékek;

töltőkészülékek akkumulátorok számára; töltőkészülékek elektromos akkumulátorok számára; újtatölthető

 elemek; újratölthető elektromos elemek.

 ( 111 )  230.675

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 01633

 ( 220 )  2019.05.22.

 ( 732 )  Schumacher Brigitta, Nemesnádudvar (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Ajtókeretek, ajtópanelek, ajtók, ajtótokok nem fémből; ablakok, ablaktokok, ablakkeretek nem fémből;

 faburkolatok, faanyag, fűrészáru, deszkaáru.

 ( 111 )  230.676

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 00948

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Chervon (HK) Limited, Wan Chai (HK)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 7    Kézi szerszámgépek; elektromos kézi szerszámgépek; elemmel működő, vagy újratölthető elemmel működő

gépek elsősorban fém, fa, kő és műanyagok megmunkálásához; elemmel működő, vagy újratölthető elemmel

működő szerszámgépek; elemmel működő, vagy újratölthető elemmel működő kézi szerszámgépek; mobil

szerszámgépek; flexibilis nyéllel ellátott mobil szerszámgépek; beépített motorral rendelkező kéziszerszámok

(elektromos szerszámok); mobil szerszámgépek fémmegmunkáláshoz; mobil sarokcsiszoló gépek; sarokcsiszoló

gépek kétkezes működtetéssel; mobil egyenes csiszológépek; mobil szerszámgépek fémfelületek

megmunkálásához; mobil polírozógépek; mobil fűrészgépek; mobil dekopírfűrészek; mobil kardfűrészgépek;

mobil körfűrészgépek; mobil szerszámgépek felújításhoz, korszerűsítéshez és moderznizációs célokra; mobil fal

és mennyezeti csiszológépek; mobil gipszkarton csavarozógépek; mobil gipszkarton fűrészgépek; mobil gépek

felújítási célokra; mobil felújító csiszológépek; mobil csavarozógépek; mobil ütvecsavarozógépek; mobil

ütvefúró/csavarozógépek; mobil fúró/csavarozógépek; mobil szárazépítési csavarozógépek; mobil fúrógépek;

mobil szerszámgépek csiszolással történő felületkezeléshez; mobil csőcsiszoló gépek; mobil szalagcsiszoló

gépek; mobil marógépek; mobil marógépek kő megmunkálásához; mobil nedves marógépek; mobil nedves

marógépek kő megmunkálásához; mobil falhoronymarógépek; mobil betonfűrészgépek; mobil keverőgépek;

mobil betonkeverő gépek; mobil rázógépek; mobil szerszámgépek festett felületek megmunkálásához; mobil

polírozógépek; mobil elektromos működtetésű gépjármű polírozó gépek; mobil nedves polírozógépek; mobil

nedves polírozógépek kő megmunkálásához; mobil nedves polírozógépek beton megmunkálásához; mobil

szerszámgépek kő megmunkálásához; mobil nedves köszörűgépek; mobil nedves köszörűgépek kő

megmunkálásához; mobil nedves köszörűgépek beton megmunkálásához; mobil magfúró és vak-lyukfúrógépek;

mobil száraz csiszológépek; mobil kővágó gépek; konténerek és hordtáskák a szerszámgépek és elektromos

szerszámok számára; főleg hálózati áramellátástól függő, akkumulátoros vagy újratölthető akkumulátoros, mobil,

elektromos működtetésű maró-, csiszoló-, köszörű-, fűrész-, vágó-, csavarozó-, fúró- és keverőgépek; állványok

és befogóeszköz-tartozékok mobil elektromos szerszámgépekhez; mobil szennyezőanyag és porelszívó

készülékek; maró-, polírozó-, csiszoló-, fűrész-, vágó-, csavarozó-, fúró- és keverőszerszámok, mobil

szerszámgépekhez; porszívók; biztonsági porszívók (porszívók); földmunkagépek; elektromos fűnyírógépek;

kertészeti valamint erdészeti gépek és berendezések; talajlazítók; ágvágó ollók [gépek]; ágvágó gépek;

favágógépek [nem kézi működtetésű]; favágógépek [gépek]; földmunkagépek gyep és kertgondozáshoz;

kultivátorok [gépek]; elektromos sövényvágók; elektromos ágvágók; elektromos ágazófűrészek; elektromos

kertigépek; elektromos kerti kaszák; elektromos kerti szerszámok; elektromos aprítók; elektromos

gyepszellőztetők; elektromos gyepszellőztető [gépek]; elektromos fűszegélynyírók; elektromos fűnyírók;

elektromos fűkaszák; kertészeti eszközök [gépek]; aprítógépek; sövényvágók [gépek]; fűszegélynyíró gépek;

fűnyírók; fűnyírók [gépek]; lombseprő gépek [gépek]; fűnyíró robotok; gyepvágó gép; fűkasza; önjáró

 fűnyírógépek; szerszámok, alkatrészek és tartozékok a fent említett termékekhez.

8    Kézi szerszámok; szerszámok fémmegmunkáláshoz; polírozó [csiszoló] szerszámok; fűrészek; szerszámok

felújításhoz, renováláshoz és korszerűsítéshez; fali és mennyezeti csiszolószerszámok; gipszkarton csavarozó

szerszámok; gipszkarton fűrészek; szerszámok csiszolással történő felületkezeléshez; csőcsiszoló szerszámok;

szalagcsiszolók; marószerszámok; marószerszámok kő megmunkálásához; nedves marószerszámok; nedves

marószerszámok kő megmunkálásához; falhoronymaró szerszámok; betonfűrészek; keverőszerszámok;

betonkeverő szerszámok; keverő eszközök; szerszámok festett felületekhez; polírozó szerszámok; jármű polírozó

szerszámok; nedves polírozó szerszámok; nedves polírozó szerszámok kő megmunkálásához; nedves polírozó

szerszámok beton megmunkálásához; szerszámok kő megmunkálásához; nedves csiszoló szerszámok; nedves

csiszoló szerszámok kő megmunkálásához; nedvescsiszoló szerszámok beton megmunkálásához; magfúró és

vak-lyukfúró szerszámok; száraz csiszoló szerszámok; kővágó szerszámok; maró, polírozó, csiszoló, fűrészelő,

vágó, csavarozó, fúró és keverőszerszámok, főként szerszámgépekhez; kéziszerszámok, alkatrészek és tartozékok

 a fent említett termékekhez; minden a fent említett 8. osztályba tartozó kézi működtetésű termék.

9    Lézeres mérőkészülékek; lézervevők; háromlábú állványok lézerekhez; elektromos áram tárolására szolgáló
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készülékek és műszerek; akkumulátor töltő készülékek; elemek; elektromos akkumulátorok; elektromos elemek;

vezeték nélküli töltőkészülékek; töltőkészülékek újratölthető eszközökhöz; töltőállomások; töltőkészülékek;

töltőkészülékek akkumulátorok számára; töltőkészülékek elektromos akkumulátorok számára; újtatölthető

 elemek; újratölthető elektromos elemek.

 ( 111 )  230.677

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 01114

 ( 220 )  2019.04.02.

 ( 732 )  Tóth László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Briós, burgonyaliszt, bukta, bulgur, burritó, búzacsíra, búzadara, búzaliszt, liszt, cipó, chips, csokoládé,

csokoládé alapú édességek és desszertek; lisztkeverékek: árpa, rozs, zab, lenmag, rizs, hajdina, tönköly, quinoa,

dió; szaloncukor, élesztő, fagylaltporok, fánk, francia krémes, kakaó, száraztészta, körettészta, nudli, makaróni,

spagetti, ravioli, penne, fusilli, tortellini, galuska, rizs, rizsalapú élelmiszerek, pizza, süteményekhez való tészta,

süteményporok, sűrítőszerek és keverékek tésztákhoz, süteménytészta, zab alapú ételek, zabdara, zsemlék, kiflik,

croissant, kalács, kuglóf, kenyerek; édes pékáruk: isler, linzer; édes és sós teasütemények, lekváros bukták,

lekváros sütemények, kakaós, fahéjas, muffin, mignon, sajtos csigák, zsemlemorzsa, reggelizőpehely, almás pite,

hamburgerzsemle, torta, perec, túrógombóc, leveles tészta, pite, gyümölcskosár, vekni, zserbó, illetve

 nyírfacukor, eritrit, stevia, só, szénhidrátcsökkentett lekvárok és dzsemek.

 ( 111 )  230.678

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 01464

 ( 220 )  2019.05.03.

 ( 732 )  Great Visions Kft., Budapest (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; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi

 adminisztráció.

  41    Kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások.

 ( 111 )  230.679

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 01460

 ( 220 )  2019.05.05.

 ( 732 )  Sipka István, Szentes (HU)

  ( 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.

9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

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

 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 )  230.680

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 01632

 ( 220 )  2019.05.21.

 ( 732 )  Pál Tibor Kornél, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Pólók; pulóverek; amerikai futball mezek; szurkolói mezek; kabátok; baseball sapkák; téli sapkák; szurkolói

 sálak; rövidnadrágok; mérkőzés mezek; aláöltőző pólók; aláöltöző nadrágok; melegítő nadrágok; sportzoknik.

 41    Sporttevékenységek; sport- és szabadidős tevékenységek; sport klub szolgáltatások; sportversenyek

rendezése; amerikai futball edzésprogramok szervezése és lebonyolítása; flag football edzésprogramok szervezése

és lebonyolítása; sportmérkőzések és sportesemények szervezése és rendezése; amerikai futball oktatás; amerikai

 futball táborok.

 ( 111 )  230.681

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 01621

 ( 220 )  2019.05.21.

 ( 732 )  E-ground Productions Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

  ( 546 )

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

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

 ( 111 )  230.682

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 00274

 ( 220 )  2019.01.31.

 ( 732 )  Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., Mezőhegyes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 4. szám, 2020.02.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M604



  31    Gabonamagvak, mezőgazdasági termékek és magok, élő állatok, vetőmagok.

  44    Állattenyésztés.

 ( 111 )  230.684

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 02206

 ( 220 )  2019.07.15.

 ( 732 )  Tellér Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft., Felsőpakony (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Aszalt datolya; aszalt füge; aszalt gyümölcskeverékek; aszalt szilva; aszalt vörösáfonya; babok; borsó,

feldolgozott; borsó, tartósított; chilibab; csemegeuborka; csicseriborsó, feldolgozva; darált mandula; dióbél;

disznóbab; ecetes uborka; ehető magvak; dióalapú snack-ételek; előkészített kesudió; előkészített kókuszdió;

előkészített makadámdió; előkészített mandula; feldolgozott babcsíra; feldolgozott földimogyoró; feldolgozott

hüvelyes zöldségek; feldolgozott hüvelyesek; feldolgozott tökmag; feles sárgaborsó; felezett borsó, sárgaborsó;

fenyőmag, feldolgozva; földimogyorók; fűszeres diófélék; fűszerezett diófélék; galagonya pehely; gyümölcs

alapú snackek; hántolt diófélék; ízesített mazsola; ízesített mogyorók, diók; kandírozott [cukrozott]

mogyorók/diók; kandírozott gyümölcs rágcsálnivalók; kandírozott gyümölcsök; kész [elkészített] mogyorófélék;

kókuszliszt; kókuszreszelék; konyhakész dió; konyhakész pisztácia; lencse; mandula, darált; mandula,

feldolgozva; mazsola; napraforgó magvak, feldolgozott; paradicsomkonzerv; paradicsom, feldolgozva; pörkölt

diófélék; pörkölt földimogyoró; savanyúságok; sózott diófélék; szárazbab; szárított diófélék; szárított hüvelyesek;

szárított gyümölcs; szárított szójabab; szárított zöldségek; szójabab, feldolgozva; szójababkonzervek; zöld

 felesborsó.

 30    Rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények; bulgur; feldolgozott hajdina; feldolgozott quinoa;

kókuszliszt emberi fogyasztásra; lencseliszt; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lenmag étkezési célokra

[ízesítés]; lisztből készült tészták; liszttartalmú ételek; mandulaliszt; kukoricalisztből extrudálással készült,

azonnal fogyasztható sós snack termékek; kukoricalisztből készült snack termékek; kukoricából készült snack

termékek; puffasztott kukoricából készült rágcsálnivalók; puffasztott kukoricapehely; puffasztott kukoricapehely

snackek; hántolt rizs; természetes rizspehely; búzadara; diófélékből készült lisztek; hajdinaliszt [élelmiszerekhez];

 rizsliszt; rozsliszt; zabliszt; zablisztek; gabonapelyhek; kukoricadara; kukoricapehely; rizspelyhek.

 ( 111 )  230.685

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 02445

 ( 220 )  2019.08.07.

 ( 732 )  Rédei Kertimag Vetőmagkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Réde (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Vetőmag tartósító anyagok.

  31    Madáreledelek; magvak; palánták; rózsatövek; táplálék házi kedvenceknek; virághagymák.

 ( 111 )  230.687

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 02460

 ( 220 )  2019.08.08.

 ( 732 )  Gr&Ka-Financial Kft., Dabas (HU)

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

 ( 511 )  35    Adminisztratív szolgáltatások; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások;

értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése, működtetése és felügyelete; értékesítési

menedzsment-szolgáltatások; értékesítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; humánerőforrás-menedzsment;

kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó vállalat az ügyfélkapcsolat-kezelés területén; telefonközpontok irányításával

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; telefonos központok menedzselése; telefonos ügyfélszolgáltatások

biztosítása; telefonszolgálat és üzeneteket kezelő szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés; ügyfélszolgálati

 szolgáltatások biztosítása; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások.

 38    Adatok és információk számítógépes és elektronikus kommunikációs eszközökön történő továbbítása;

előfizetők számára nyújtott telefonkönyvi információk nyújtása; online szolgáltatásokon és az interneten keresztül

történő információ- és adatátvitel; segélyvonalakhoz és ügyfélszolgálatokhoz kapcsolódó telefonos

kommunikációs szolgáltatások; telefonkönyvi információs szolgáltatások nyújtása a távközlés elősegítésére;

telefonos információtovábbítás; telefonos távközlési névsorral, telefonszámokkal kapcsolatos információk

 biztosítása.

 ( 111 )  230.688

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 02525

 ( 220 )  2019.08.13.

 ( 732 )  Spasic Vladimir, Budapest (HU)

 Spasic Máté, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szánthó Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  230.689

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 02526

 ( 220 )  2019.08.13.

 ( 732 )  Spasic Vladimir, Budapest (HU)

 Spasic Máté, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szánthó Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
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  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  230.690

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 02527

 ( 220 )  2019.08.13.

 ( 732 )  Spasic Vladimir, Budapest (HU)

 Spasic Máté, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szánthó Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  230.692

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 02668

 ( 220 )  2019.09.03.

 ( 732 )  LVC Diamond Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  38    Közösségi hálózatok fórumai [chatszobák]; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

 üzenetek küldése; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.

 41    Cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

játékkaszinók [szerencsejátékok]; játéktermi szolgáltatások nyújtása; know-how átadása (képzés); on-line

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

 stúdiószolgáltatások; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; szerencsejátékok.

 42    Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; grafikai tervezes; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon

 keresztül.

 ( 111 )  230.693

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 02673

 ( 220 )  2019.09.04.

 ( 732 )  Poisson-Angeli Barbara, Baja (HU)

 ( 740 )  Dr. Géczi Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és
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 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  230.694

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 02803

 ( 220 )  2019.09.16.

 ( 732 )  Pálinkás Ildikó Mária, Penc (HU)

 Pálinkás Tamás, Penc (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi fehérneműk; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek;

 nadrágpelenkák babáknak; menstruációs betétek; pelenkabetétek, textilpelenkák; tisztasági betétek.

  18    Bevásárlótáskák; bevásárló szatyrok; kézitáskák; piperetáskák üresen; oldaltáskák; tarisznyák.

  21    Piperetáskák; neszesszerek; porrongyok; sminkeltávolító termékek; tisztítórongyok; törlőruhák.

  22    Pelenkák tárolására kialakított szövettáskák; zsákok [kézitáskák] textilanyagokból csomagoláshoz.

 24    Ágyneműk és takarók; ágytakarók; anyagok fehérneműkhöz; babatörlőkendők; arctörlő kendők textilből;

bélésanyagok lábbelikhez; fürdőkesztyűk; fürdőszobai vászonneműk, a ruházat kivételével; gumis szövet nem

irodai használatra; hálózsákok babáknak; hálózsákok [bélések]; lenszövetek; lepedők; mintás vászon;

törlőkendők; rácsvédő gyerekágyakba [ágyneműhuzatok]; matrachuzatok; párnahuzatok; vánkoshuzatok;

pohártörlő ruhák; poháralátétek textilből; szövetek; tányéralátétek textilből; textil pelenkabetétek; textilszalvéták;

 törölközők; úti takarók; plédek; pikniktakarók; zsebkendők textilanyagokból; törölközők.

 25    Alsóruházat; body hosszabbítók; bugyik; baba nadrágok [ruházat]; csecsemőkelengyék; babakelengyék;

fehérneműk; kezeslábasok [felsőruházat]; melltartók; melltartó betétek; nem elektromosan fűtött lábzsákok;

 partedlik; pizsamák; pólók; előkék, nem papírból; sapkák; trikók; ujjas előkék, nem papírból.

 ( 111 )  230.695

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 02804

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  Végh Noémi, Kám (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek; drágakövek, féldrágakövek, gyöngyök és nemesfémek; ékszerek ásványból, ásványkarkötők.

 ( 111 )  230.696

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 02805

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  Tető Építők Egyesülete, Úrhida (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; oktatási szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási tanfolyamokat

biztosító oktatási szolgáltatások; szakmai szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szakmai szemináriumok és

konferenciák rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése; szakmai szemináriumok és

 workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  230.697

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 02806

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  Kárpáti Zsuzsanna, Noszvaj (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek; tartósított, fagyasztott, szárított, aszalt és főzött

gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; citromlé étkezési használatra; dzsemek,

 lekvárok.

  43    Vendéglátás, szállásadás.

 ( 111 )  230.698

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 02808

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  FlexCom Kommunikációs Kft., Fót (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tájékozódási, irányító, nyomkövető, célkövető és térképkészítő eszközök; navigációs berendezések és

 felszerelések; GPS készülékek.

 ( 111 )  230.699

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 02809

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  Big Buy Kft., Garáb (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és marketing tevékenység; reklám; marketing és promóciós szolgáltatások; piackutatási
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 szolgáltatások; online piac biztosítása.

 42    Számítógépes szoftverek és internetes megoldások tervezése, fejlesztése és telepítése; weboldalak tervezése,

elkészítése, honosítása, kezelése és/vagy karbantartása; internet alapú szociális hálózat tervezése, kezelése és

 megfigyelése; a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, tanácsadások és segítségnyújtás.

 ( 111 )  230.700

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 02810

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (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 )  230.701

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 02811

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (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 )  230.702

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 02812

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  ALBA MILAGRO International S.p.A., Parabiago (MI) (IT)

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

 ( 541 )  ACTIVEFOL

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; terméshozam-növelő szerek; növények növekedését elősegítő

 készítmények.

 ( 111 )  230.703

 ( 151 )  2020.02.13.

 ( 210 )  M 19 02813

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  ALBA MILAGRO International S.p.A., Parabiago (MI) (IT)

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

 ( 541 )  AGRIBOR
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 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; terméshozam-növelő szerek; növények növekedését elősegítő

 készítmények.

 ( 111 )  230.705

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02929

 ( 220 )  2019.09.24.

 ( 732 )  Qianjiang-KEEWAY (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  PANAREA

 ( 511 )   12    Motorkerékpár, kerékpár, robogó, elektromos motorkerékpár, elektromos kerékpár, elektromos robogó.

 ( 111 )  230.706

 ( 151 )  2020.02.14.

 ( 210 )  M 19 02692

 ( 220 )  2015.07.01.

 ( 732 )  Solera Holdings, Inc., Westlake Texas (US)

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

 ( 541 )  SOLERA

 ( 511 )  35    Reklámozás, marketing, direkt marketing és promóciós szolgáltatások gépjárműipari kiskereskedők

számára, nevezetesen, reklámozás biztosítása, marketing, reklámanyagok terjesztése és eladási promóciós

szolgáltatások, értékesítést követő tevékenységek, karbantartási szolgáltatások és gépjárművek újravásárlása;

 számítógépes szoftver autószerelők számára.

 36    Pénzügyi szolgáltatások a gépjárműiparral kapcsolatban, nevezetesen elektronikus fizetési adatok pénzügyi

kezelése, számlafizetési szolgáltatások, elektronikus fizetés-feldolgozási szolgáltatások számlafizetési adatokkal

kapcsolatban, valamint elektronikus kifizetések támogatásával kapcsolatos szolgáltatások elektronikus

 számlafeldolgozás formájában.

 ( 111 )  230.707

 ( 151 )  2020.02.14.

 ( 210 )  M 19 01933

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  Pertu Pálinkaház Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 111 )  230.708

 ( 151 )  2020.02.14.

 ( 210 )  M 19 02652

 ( 220 )  2019.09.02.

 ( 732 )  SAFE TABAK Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Edina, Budapest
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( 546 )

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 34    Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

 számára; dohányzási cikkek; gyufák.

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

 ( 111 )  230.709

 ( 151 )  2020.02.14.

 ( 210 )  M 19 02659

 ( 220 )  2019.09.03.

 ( 732 )  PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  ÓVÁRI ÜGYVÉDI IRODA, Szeged

  

( 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; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 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.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  230.710

 ( 151 )  2020.02.14.

 ( 210 )  M 19 02791

 ( 220 )  2019.09.13.

 ( 732 )  Dalnoki György, Göd (HU)

 Dalnokiné Réczicza Ildikó, Göd (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  230.711

 ( 151 )  2020.02.14.

 ( 210 )  M 19 02792

 ( 220 )  2019.09.13.

 ( 732 )  Sárvár-Ház Kft., Sárvár (HU)
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 ( 740 )  Dr. Molnár Fanni Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek; ingatlan befektetések; ingatlankezelési szolgáltatások.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátási

 szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  230.712

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02262

 ( 220 )  2019.07.19.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

 ( 541 )  PERON

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

 ( 111 )  230.713

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 17 02781

 ( 220 )  2017.09.06.

 ( 732 )  Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tarczay Áron, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások.

 ( 111 )  230.714

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 17 02782

 ( 220 )  2017.09.06.

 ( 732 )  Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tarczay Áron, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   41    Iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások.

 ( 111 )  230.715

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02880

 ( 220 )  2019.09.23.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.716

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02607

 ( 220 )  2019.08.27.

 ( 732 )  Bakos Tamás, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Azonosító címkék [géppel olvasható]; azonosító címkék [mágneses]; elektronikus lopásgátló eszközök;

lopásgátló eszközök és berendezések; lopásgátló riasztó eszközök és készülékek [nem járművekhez];

mikropontos eszköz és berendezés gépjárművek beazonosításához; mikropontos gépjármű jelölő eszközök és

 berendezések; mikropontos védelmi eszközök és berendezések; riasztók; riasztók és vészjelző berendezések.

 12    Lopásgátló és biztonsági eszközök és felszerelések járművekhez; lopásgátló eszközök járművekhez; riasztók

 [lopásgátló] járművekhez; mikropontos védelmi eszközök és berendezések járművekhez.

 45    Biztonsági szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak fizikai védelmére;

mikropontos biztonsági típusú gépjármű védelemi szolgáltatások; mikropontos biztonsági típusú ingóság

 védelemi szolgáltatások; vagyonvédelmi biztonsági szolgáltatások.

 ( 111 )  230.717

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02745

 ( 220 )  2019.09.12.

 ( 732 )  Centrocc Professional Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  CENTROCC

 ( 511 )   44    Fogászati eljárás, műszeres harapásregisztrálás.

 ( 111 )  230.718

 ( 151 )  2020.02.17.
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 ( 210 )  M 19 02877

 ( 220 )  2019.09.23.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.719

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02882

 ( 220 )  2019.09.23.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.720

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02879

 ( 220 )  2019.09.23.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.721

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02871

 ( 220 )  2019.09.20.

 ( 732 )  Happy Cup Dessert Kft., Pécel (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Brownie (csokoládés sütemények); brownie-keverékek (mogyorós-csokoládés süteménykeverékek);

cukrászsütemények; csokoládé; csokoládé édességek; csokoládékrémek; csokoládétorták, csokoládés

sütemények; desszert mousse-ok [cukrászáru]; desszertek; édességek; fagylalt; fagylalt desszertek, jégkrémek;

fogyasztásra kész desszertek [cukrászsütemények]; fogyasztásra kész desszertek [csokoládéalapú]; fogyasztásra

kész desszertek [sütemények]; forró csokoládé; gyümölcskenyerek, gyümölcsös sütemények; gyümölcsös

sütemények/torták [édes vagy ízesített]; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; jégkrém nyalókák,

fagylalt nyalókák, pálcikás jégkrémek; kakaó; kávé; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; kekszek [édes vagy sós];

keverékek pudingok készítéséhez, pudingporok; lepények [édes vagy sós]; pudingok; pudingok mint desszertek;

rizs alapú pudingos desszertek; sós sütemények; sörbetek [vízalapú fagylaltok]; sütemények; sütemények,

cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); teák; tejsodók [sült desszertek]; torták; tölthető

 süteménykosárkák; trüffelek [édességek]; bonbonok [édességek]; cukorkák [édességek].

 35    Csokoládékkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

 élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.722
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 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02875

 ( 220 )  2019.09.23.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.723

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02752

 ( 220 )  2019.09.13.

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

 ( 541 )  ALBARIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.724

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02876

 ( 220 )  2019.09.23.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.725

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02429

 ( 220 )  2019.08.05.

 ( 732 )  Jaksa Bianka, Kazincbarcika (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás, játékok szervezése.

 ( 111 )  230.726

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02264

 ( 220 )  2019.07.19.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

 ( 541 )  SYGYS

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

 ( 111 )  230.727

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02267

 ( 220 )  2019.07.19.

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

 ( 541 )  Re-embrace life

 ( 511 ) 5    Központi idegrendszeri betegségek kezelésére szolgáló készítmények; központi idegrendszeri fejlődési
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 rendellenességek tüneteinek kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények.

  16    Nyomdaipari termékek, brossúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú kiadványok.

 41    Nevelés, szakmai képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; brossúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú

 kiadványok elektronikus úton történő terjesztése.

  44    Egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, orvosi tanácsadás, gyógyszerészeti tanácsadás.

 ( 111 )  230.728

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02109

 ( 220 )  2019.07.04.

 ( 732 )  Béry Péter, Szombathely (HU)

 Bindics Norbert, Szombathely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Készségfejlesztő játék.

 ( 111 )  230.729

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02117

 ( 220 )  2019.07.05.

 ( 732 )  Sztupovszki Mihály, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés, épületgépészet.

  41    Általános oktatási, képzésszervezési szolgáltatások.

  42    Mérnöki szolgáltatások.

  45    Biztonságtechnikai szolgáltatások.

 ( 111 )  230.730

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02119

 ( 220 )  2019.07.05.

 ( 732 )  Lendvai Norbert József, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kiskereskedelmi szolgáltatások alkoholos italokkal kapcsolatban; alkoholmentes

italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; eladó nélküli kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai itallal

kapcsolatban; alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes

hálózatokon keresztül nyújtott, alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusok

alapján biztosított alkoholos italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes

hálózatokon keresztül nyújtott, alkoholos italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; online rendelési

 szolgáltatások az éttermi elvitel és házhozszállítás területén.

 39    Szállítás; futárszolgálatok (üzenetek vagy áruk küldésére); készételek és italok házhozszállítása; ital

 (szeszesital) forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások; áruk szállítása és kézbesítése.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  230.731

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02436

 ( 220 )  2019.08.07.

 ( 732 )  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;

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
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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.

 ( 111 )  230.732

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02438

 ( 220 )  2019.08.07.

 ( 732 )  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;

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.

 ( 111 )  230.733

 ( 151 )  2020.02.17.
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 ( 210 )  M 19 02608

 ( 220 )  2019.08.27.

 ( 732 )  Hyundai Motor Company, Seoul (KR)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Gépkocsik, SUV-ok (városi terepjárók).

 ( 111 )  230.734

 ( 151 )  2020.02.18.

 ( 210 )  M 19 02743

 ( 220 )  2019.09.12.

 ( 732 )  WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nexways Driver

 ( 511 )  41    Autógépjármű és tehergépjármű gyakorlati és elméleti képzés, szemléltetés, oktatás; vizsgáztatás;

 oktatáshoz kapcsolódó információk.

 ( 111 )  230.735

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02878

 ( 220 )  2019.09.23.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.736

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02744

 ( 220 )  2019.09.12.

 ( 732 )  Tóbiás Optik Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TÓBIÁS

 ( 511 ) 9    Optikai berendezések és felszerelések; szemüvegek; szemüvegüvegek; napszemüvegek; kontaktlencsék;

lencsék; szemüveg- és napszemüveg-keretek és tokok; kontaktlencse-tároló tokok; szemen hordott eszközök,

 valamint a fenti termékekkel kapcsolatos alkatrészek és felszerelések.

 35    Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az optikai eszközökre és berendezésekre, szemüvegekre,

szemüvegüvegekre, napszemüvegekre, kontaktlencsékre, lencsékre, szemüveg-, lencse-, napszemüvegkeretekre

és -tokokra, kontaktlencse-tárolókra, szemen hordott eszközökre, fertőtlenítőoldatokra, kontaktlencse-tisztító,

 -fertőtlenítő és -áztató oldatokra, szemlemosó oldatokra, műkönnyre és sóoldatokra vonatkozóan.

  37    Szemüvegek javítása; szemüvegjavítással kapcsolatos információszolgáltatás.

  40    Szemüveglencsék méretre készítése; szemüveglencsék csiszolása és polírozása.

 44    Szemüveg testreszabása; szemüveg beállítása; látásvizsgálati [optikusi] szolgáltatások; optikusok

szolgáltatásai; orvosi diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; optikai képalkotás gyógyászati

diagnosztikai használatra; diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi vizsgálatok; orvosi laboratóriumok által

nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; jótékonysági szolgáltatások,

nevezetesen egészségügyi szolgáltatások nyújtása rászorulóknak; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen

 gyógyászati szolgáltatások biztosítása.
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 ( 111 )  230.737

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02435

 ( 220 )  2019.08.07.

 ( 732 )  Health Vault Pharmed Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Health Vault

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszeres egészségmegőrző

készítmények; főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg ásványi anyagokból készült

egészségügyi táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; diétás

ételkiegészítők; ásványi élelmiszer-kiegészítők; diétás ételkiegészítők; vitaminkészítmények; vitamin kiegészítők;

vitamintabletták; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal

és nyomelemekkel tápláló készítmények; gyógyszerek; gyógyszerészeti krémek; gyógyszerészeti összetételek;

 gyógyszerek és természetes gyógykészítmények; gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások.

  39    Termékek csomagolása.

 ( 111 )  230.738

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02266

 ( 220 )  2019.07.19.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

 ( 541 )  SZÉP ILONKA és a HUSZÁROK

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

 ( 111 )  230.739

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02885

 ( 220 )  2019.09.23.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.740

 ( 151 )  2020.02.18.

 ( 210 )  M 19 02742

 ( 220 )  2019.09.12.

 ( 732 )  WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nexpert Driver

 ( 511 )  41    Autógépjármű és tehergépjármű gyakorlati és elméleti képzés, szemléltetés, oktatás; vizsgáztatás;

 oktatáshoz kapcsolódó információk.

 ( 111 )  230.741

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02125

 ( 220 )  2019.07.03.

 ( 732 )  Z-TECH BIKE Kereskedelmi Kft., Törökbálint (HU)
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 ( 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 )  230.742

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02886

 ( 220 )  2019.09.23.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.743

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02887

 ( 220 )  2019.09.23.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.744

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02118

 ( 220 )  2019.07.05.

 ( 732 )  Csarnainé Hegedűs Nóra, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi és marketing tevékenység.

 41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások; sport- és

 fitneszszolgáltatások.

 ( 111 )  230.745

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02120

 ( 220 )  2019.07.05.

 ( 732 )  SPECIAL-LIGHTENING HUNGARY Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 9    Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy

felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; elakadásjelző háromszögek; fényvisszaverő

biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz, közlekedési balesetek megelőzésére;

 kábelcsatornák, kábelkötegelők; hevederek nem járműülésekhez.

  11    Világító készülékek és berendezések, alkatrészek; izzószálas égők, izzólámpák járművekhez.

  12    Járművek; gépjármű alkatrészek, felszerelések, kiegészítő eszközök.

 ( 111 )  230.746

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02881

 ( 220 )  2019.09.23.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.747

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02591

 ( 220 )  2019.08.26.

 ( 732 )  László Hajnalka, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Könyvek, kiadványok, nyelvkönyvek.

  41    Oktatás, nyelvtanfolyamok szervezése.

 ( 111 )  230.748

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02433

 ( 220 )  2019.08.05.

 ( 732 )  EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Győrfi Beáta, Gödöllő

  
( 546 )

 ( 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.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 és állatok részére.

 ( 111 )  230.749

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02883

 ( 220 )  2019.09.23.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 111 )  230.750

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02753

 ( 220 )  2019.09.13.

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

 ( 541 )  ALTEREX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.751

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02597

 ( 220 )  2019.08.26.

 ( 732 )  K9-Immun Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 541 )  K9 INUFlex

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; étrendkiegészítők állatok számára; immunerősítők állatoknak;

állatgyógyászati készítmények ízületi bántalmak kezelésére; étrendkiegészítők állatok számára ízületi bántalmak

kezelésére; ízületvédő készítmények állatok, különösen kutyák számára; vitaminkészítmények állatok számára;

mikroorganizmus kultúrát, gyógygombát, vagy a zöldkagyló kivonatot tartalmazó állatgyógyászati készítmények;

 gyógygomba tartalmú ízületvédő készítmények kutyáknak.

 ( 111 )  230.752

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02888

 ( 220 )  2019.09.23.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.753

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02593

 ( 220 )  2019.08.23.

 ( 732 )  ADAMA AGAN LTD., Ashdod (IL)

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

 ( 541 )  TOLUREX

 ( 511 )  5    Rovarirtó szerek, gyomirtó szerek, rovarölő szerek és gombaőiő szerek.

 ( 111 )  230.754

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02432

 ( 220 )  2019.08.05.

 ( 732 )  Nagy Csaba, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Pallagi Ádám, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügydetek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; bérházak kezelése; ingatlanközvetítés;

ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek

 bérbeadása; lakások bérbeadása.

 ( 111 )  230.755

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02884

 ( 220 )  2019.09.23.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  230.756

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02437

 ( 220 )  2019.08.07.

 ( 732 )  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.
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 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;

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.

 ( 111 )  230.757

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 00746

 ( 220 )  2019.03.08.

 ( 732 )  SET Informatika Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Adrienn, Budapest

 ( 541 )  EtiCar

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; ajándék-nyilvántartási

szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árverési szolgáltatások; átmeneti

üzletmenedzsment; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott

marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói

hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési

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

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

időpontütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; 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 lobbizási 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]; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing

szoftverkiadás keretében; 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 rögzített 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;

reklámanyag frissítése; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és

működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; telemarketing szolgáltatások;
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üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása

weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából;

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

üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára;

 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 [bérbeadása]; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása

adatbázisokhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kommunikáció

számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek

kölcsönzése; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus

kommunikációs eszközön keresztül]; távkonferencia szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

[beszélgetésterelés és összeköttetés]; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes

 hálózathoz; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása,

nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; energiatakarékossági tanácsadás; felhőalapú számítástechnika;

hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kihelyezett szolgáltatók

az információs technológia területén; műszaki kutatás; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; 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; 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; távközlési

technikákkal kapcsolatos kutatás; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és

 szaktanácsadás.

 ( 111 )  230.758

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02277

 ( 220 )  2019.07.22.

 ( 732 )  Magyarok Világszövetsége, Budapest (HU)

 Bottyán Zoltán, Pásztó (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Péter, Szombathely

 ( 541 )  Magyar Összetartozás

 ( 511 )  41    Nevelés; sport- és kulturális tevékenységek; szabadidős rendezvények szervezése; kulturális rendezvények

 szervezése és lebonyolítása; különleges rendezvények tervezéséhez kapcsolódó szaktanácsadás.

 ( 111 )  230.759

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02424

 ( 220 )  2019.08.06.

 ( 732 )  Pham Truong Son, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Nguyen Chi Richárd, Budapest

 ( 541 )  STEMAX

 ( 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).

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  230.760

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02611

 ( 220 )  2019.08.27.

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

 ( 740 )  GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  230.761

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02420

 ( 220 )  2019.08.05.

 ( 732 )  Pont Cafe Kft., Csővár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; pörköletlen kávé; kávé tejjel; kávépótló szerek; pótkávé; tea; tea

alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel;

 természetes édesítőszerek; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; szendvicsek.

 32    Ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más alkoholmentes

 készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); kávéházakkal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  230.762

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02427

 ( 220 )  2019.08.06.

 ( 732 )  ROKÁNA KFT., Pécs (HU)
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 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Orvosi műszerek; eszközök csecsemők szoptatásához; készülékek csecsemők szoptatásához; mellszívók;

 orrszívók.

 ( 111 )  230.763

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02421

 ( 220 )  2019.08.05.

 ( 732 )  Pont Cafe Kft., Csővár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; pörköletlen kávé; kávé tejjel; kávépótló szerek; pótkávé; tea; tea

alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel;

 természetes édesítőszerek; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; szendvicsek.

 32    Ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más alkoholmentes

 készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); kávéházakkal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  230.764

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02426

 ( 220 )  2019.08.06.

 ( 732 )  DYMA MM Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kun Emese Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Majka

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

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

 ( 111 )  230.766

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02598

 ( 220 )  2019.08.26.

 ( 732 )  mollis pluvia Kft., Páty (HU)

 ( 740 )  Pelyhe Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  UTH

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 111 )  230.768

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02602

 ( 220 )  2019.08.27.
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 ( 732 )  Magyar Batthyány Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 )  gróf Zichy Antónia díj

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; oktatási ösztöndíjak nyújtása.

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

célokra; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú

bemutatók szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú ünnepségek

szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése;

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

kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés;

 díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; oktatási díjak kiosztása.

 ( 111 )  230.769

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02458

 ( 220 )  2019.08.08.

 ( 732 )  Juha Olga, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  OSZI BÁCSI KESZEGSÜTÖDÉJE

 ( 511 )  43    Bár- és éttermi szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és

italellátás; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; éttermi

 szolgáltatások; grilléttermek; mobil éttermi szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  230.770

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02594

 ( 220 )  2019.08.26.

 ( 732 )  Cert-Ex Global Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Szenyán és Rozgonyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  42    Gépjárművek műszaki vizsgálata [közúti közlekedési alkalmasság]; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;

mérnöki munkák, szolgáltatások; minőségellenőrzés; minőségellenőrzés és -vizsgálat; szakszövegek írása;

 műszaki tervtanulmányok készítése.

 ( 111 )  230.771

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02612

 ( 220 )  2019.08.27.

 ( 732 )  Pannon Royal Immobiliare Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Szendvics, hideg- és melegétel kereskedelem.

 43    Éttermi szolgáltatások; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; ételek és

 italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; grilléttermek; gyorséttermi szolgáltatások.
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 ( 111 )  230.772

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02279

 ( 220 )  2019.07.22.

 ( 732 )  Szabó Péter, Szada (HU)

 ( 740 )  Dr Gilly András, 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.

 ( 111 )  230.773

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02422

 ( 220 )  2019.08.05.

 ( 732 )  Pont Cafe Kft., Csővár (HU)

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

 ( 541 )  PONT CAFÉ - ITT A HELYED. PONT.

 ( 511 )  30    Kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; pörköletlen kávé; kávé tejjel; kávépótló szerek; pótkávé; tea; tea

alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel;

 természetes édesítőszerek; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; szendvicsek.

 32    Ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más alkoholmentes

 készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); kávéházakkal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  230.774

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02865

 ( 220 )  2019.09.19.

 ( 732 )  MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Böde Tamás, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Online pénzügyi szolgáltatás-összehasonlítások biztosítása; pénzügyi és biztosítási szolgáltatások

reklámozása harmadik fél nevében; célzott marketing; marketing szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások;

webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; kereskedelmi információk nyújtása fogyasztóknak;

kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül; kereskedelmi információs szolgáltatások; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; nyilvántartásokban tárolt adatok

frissítése és karbantartása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása interneten; hirdetési- és reklám szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk

 és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton.

 36    Pénzügyek, pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi kölcsönök; pénzügyi kölcsönök nyújtása biztosíték

ellenében; pénzügyi lízing; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások a pénzkölcsönzés területén;

pénzügyi szolgáltatások biztosítása telefonon keresztül, globális számítógépes hálózat vagy az internet

segítségével; pénzügyi szolgáltatások biztosítása globális számítógépes hálózat vagy az internet segítségével;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 4. szám, 2020.02.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M631



pénzügyi szolgáltatások gépjármű vásárláshoz; pénzügyi szolgáltatások nyújtása; pénzügyi szolgáltatások online

lebonyolítása; nyíltvégű pénzügyi szolgáltatások; légi járművek bérlésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;

járművek biztosításával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott pénzügyi

szolgáltatások; interneten és telefonon nyújtott pénzügyi szolgáltatások; biztosítással kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; árucikkek, áruk

vásárlásával és kereskedelmével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; számítógépes adatbázisból vagy internetről

on-line elérhető pénzügyi információs szolgáltatások; kölcsön és hitel szolgáltatások; kölcsön [finanszírozás];

kölcsön, hitel, és lízing szolgáltatások; kölcsönnyújtás; kölcsönök és hitelszolgáltatások; kölcsönök nyújtása

biztosíték ellenében; kölcsönök, jelzálogok és kezességek finanszírozása; részletfizetéses kölcsönök ügyintézése;

személyi kölcsön finanszírozás; vállalati kölcsönök; vásárlói kölcsönök biztosítása; online pénzügyi információk

szolgáltatása; faktorálás; biztosításközvetítés; finanszírozási szolgáltatások; finanszírozási és hitel szolgáltatások;

banki és finanszírozási szolgáltatások; gépjármű finanszírozási szolgáltatások; ipari finanszírozási szolgáltatások;

 online banki szolgáltatások.

  39    Járművek kölcsönzése és bérbeadása.

 ( 111 )  230.775

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02590

 ( 220 )  2019.08.26.

 ( 732 )  Sziszter Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  TERMINUS

 ( 511 )  33    Gin; fenyőtű kivonatokkal ízesített japán likőr; desztillált röviditalok; erjesztett szeszes ital; égetett

szeszesitalok; calvados; gyógynövény kivonatokat tartalmazó tonik likőr [homeishu]; gyógynövény kivonatokat

tartalmazó japán likőr; iható szeszek; ízesített tonik likőrök; japán szilvakivonattal ízesített tonik likőr [umeshu];

rum; szeszes italok; szeszesital-kivonatok; vodka; vermutok; sherry; alkoholos gyümölcskoktél italok; alkoholos

italok gyümölcsből; alkoholos keserű aperitifek; alkoholos üdítőitalok; alkoholtartalmú koktélkeverékek; bor

alapú aperitifek; boros koktélkészítmények; borból és gyümölcsléből készült alkoholos italok; elkészített

alkoholos koktélok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; likőr

alapú aperitifek; rum alapú italok; bor alapú italok; égetett szeszes ital alapú aperitifek; megerősített borok;

alkoholos borok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; szőlőbor; pezsgős borok; természetes habzóborok; alacsony

alkoholtartalmú italok; aperitifek; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével; borok; digesztív

[emésztést elősegítő] italok [szeszesitalok]; előre kikevert szeszesitalok; gyógynövény likőrök; likőrök; szaké

 helyettesítők; szeszes italok, likőrök; alkoholos esszenciák; alkoholos kivonatok; alkoholos gyümölcskivonatok.

 ( 111 )  230.776

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02116

 ( 220 )  2019.07.04.

 ( 732 )  Varga Gabriella, Galgaguta (HU)

 Varga Ferenc, Galgaguta (HU)

 ( 541 )  GALGAMÉZ

 ( 511 )  30    Biológiai méz emberi fogyasztásra; édes krémek [méz]; gyógyfüves méz; lépesméz; méz; mézek; mézek

 [étkezéshez]; propolisz; propolisz étkezési célokra; természetes érett méz; természetes méz.

 ( 111 )  230.777

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02278

 ( 220 )  2019.07.22.

 ( 732 )  Szabó Péter, Szada (HU)
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 ( 740 )  Dr Gilly András, 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.

 ( 111 )  230.778

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02599

 ( 220 )  2019.08.26.

 ( 732 )  mollis pluvia Kft., Páty (HU)

 ( 740 )  Pelyhe Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ultra-Trail Hungary

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 111 )  230.779

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02128

 ( 220 )  2019.07.06.

 ( 732 )  Baumeister Éva Mária, Felsőtárkány (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Elkészített alkoholos koktélok.

 43    Alkoholos italok felszolgálása; bisztró [büfé] szolgáltatások; étel- és italkészítés; ételek és italok

 szolgáltatása vendégek számára; ételkészítés.

 ( 111 )  230.780

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02275

 ( 220 )  2019.07.19.

 ( 732 )  Biospirál-2006. Fejlesztő és Tanácsadó Kft, Szeged (HU)

 ( 541 )  Biospiral-CRISPR

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások.

 ( 111 )  230.781

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02609

 ( 220 )  2019.08.27.
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 ( 732 )  Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége, Tata (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Éves oktatási konferencia szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzéssel kapcsolatos

konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok

rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos konferenciák rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok

rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok szervezése; kereskedelmi, szakmai és üzleti

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése; kiállítási

szolgáltatások oktatási célokra; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

 tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások.

 ( 111 )  230.782

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02425

 ( 220 )  2019.08.06.

 ( 732 )  Pham Truong Son, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nguyen Chi Richárd, Budapest

 ( 541 )  CorsyMax

 ( 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).

 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 )  230.783

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02419

 ( 220 )  2019.08.05.

 ( 732 )  Pont Cafe Kft., Csővár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; pörköletlen kávé; kávé tejjel; kávépótló szerek; pótkávé; tea; tea

alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel;

 természetes édesítőszerek; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; szendvicsek.

 32    Ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más alkoholmentes

 készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); kávéházakkal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  230.784
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 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02592

 ( 220 )  2019.08.26.

 ( 732 )  Horváth Ferenc, Keszthely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Gázok légkondicionáló készülékekben történő használatra.

6    Csővezetékek [fém -] szellőző és légkondicionáló berendezésekhez; csővezetékek fémből szellőző és

légkondicionáló berendezésekhez; fém csővezetékek szellőző és légkondicionáló berendezésekhez; fémcsatornák

 légkondicionáló berendezésekhez; légkondicionáló vezetékek fémből.

 7    Kompresszorok légkondicionálókhoz; kompresszorok légkondicionáló készülékekhez.

9    Mérő és irányító eszközök a légkondicionálási technológiához; távvezérlő készülékek légkondicionáló

 berendezésekhez; vákuumos klímavizsgáló berendezések; klímaszabályozó digitális termosztátok.

 11    Légkondicionálók; légkondicionáló készülékek kereskedelmi használatra; légkondicionáló berendezések

háztartási célokra; légkondicionáló berendezések; légkondicionálás; elektromos meghajtású légfúvók

légkondicionálási célokra; fűtőtestek [ipari légkondicionálási célokra]; hordozható légkondicionálók; hordozható

légkondicionáló berendezések; ipari légkondicionáló berendezések; központi légkondicionáló berendezések [ipari

célokra]; központi típusú légkondicionáló berendezések; légkondicionáló egységek lakásokba; légkondicionálás

adatfeldolgozó helyiségekbe; légkondicionáló berendezések kereskedelmi használatra; légkondicionáló

berendezések ipari használatra; légkondicionáló készülékek mezőgazdasági használatra; légkondicionáló

készülékekhez használt párásító berendezések; légkondicionáló szűrők; légkondicionáló ventilátorok; levegő

indukciós készülékek [légkondicionálás]; motoros ventilátorok légkondicionáláshoz; párologtatók, evaporátorok

légkondicionálókhoz; szellőző [légkondicionáló] berendezések; szűrők légkondicionáló berendezésekhez; szűrők

légkondicionálókhoz; ventilátorok légkondicionáláshoz; ventilátorok légkondicionáló berendezésekhez;

ventilátorok [légkondicionáló berendezések alkatrészei]; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei];

szellőzőfedelek (klímaberendezések részei); központi klímaberendezések; központi klímaberendezések háztartási

 célokra; helyben használt klímaberendezések [ipari használatra].

  17    Légkondicionáló tömlők; gumitömlők légkondicionálókhoz; szigetelések légkondicionálókhoz.

 19    Csövek nem fémből, szellőztető és légkondicionáló berendezésekhez; vezetékek légkondicionálókhoz, nem

 fémből.

 37    Elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló

berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; légkondicionálási, klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások;

légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása [ipari célra]; légkondicionáló berendezések üzembe

helyezése; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; légkondicionáló

berendezések telepítése és javítása; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; légkondicionáló

berendezések javítása; légkondicionáló berendezések javítása és karbantartása; légkondicionáló berendezések

javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; légkondicionáló berendezések tervszerű

szervizelése; légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; légkondicionáló berendezések

javítása vagy karbantartása; légkondicionáló rendszerek nyílásainak lezárásával kapcsolatos szolgáltatások; tiszta

terekben használt légkondicionáló berendezések üzembe helyezése; fűtő, szellőztető és légkondicionáló

berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; légkondicionáló-tisztítási szolgáltatások;

klímarendszerek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; klímarendszerek karbantartásával kapcsolatos

 tanácsadási szolgáltatások.

 ( 111 )  230.785
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 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02601

 ( 220 )  2019.08.27.

 ( 732 )  Magyar Batthyány Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 )  gróf Batthyány Lajos díj

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; oktatási ösztöndíjak nyújtása.

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

célokra; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú

bemutatók szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; kulturális célú műhelyek; közösségi sport- és kulturális események szervezése; díjátadó ünnepségek

 rendezése és lebonyolítása; díjátadó ünnepségek szervezése; oktatási díjak kiosztása.

 ( 111 )  230.786

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02610

 ( 220 )  2019.08.27.

 ( 732 )  Pannon Royal Immobiliare Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás; éttermi ételszállítás; futárszolgáltatások.

 43    Elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások;

ételkészítési szolgáltatások; ételkészítés megrendelésre; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra;

 ételrendelési szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához.

 ( 111 )  230.788

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02297

 ( 220 )  2019.07.24.

 ( 732 )  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, Budapest (HU)

  

( 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.

 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.
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 ( 111 )  230.789

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02298

 ( 220 )  2019.07.24.

 ( 732 )  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, Budapest (HU)

 ( 541 )  MezőgépShow

 ( 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.

 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.

 ( 111 )  230.790

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 01743

 ( 220 )  2019.05.31.

 ( 732 )  Central Digitális Media Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk.

 35    Célzott marketing; értékesítési promóciós 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 lobbizási

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

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

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

marketing szoftverkiadás keretében; 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 rögzített zenékhez és filmekhez;

online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; 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; statisztikák

összeállítása; számítógépes fájlkezelés; adatkezelés; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; termékminták,
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áruminták terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; piackutatás; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós

 reklámozás.

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

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

adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; üdvözlőkártyák

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

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; fotóriportok készítése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

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

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok

működtetése; online, nem letölthető videók biztosítása; riporteri szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

 letölthetők; videorögzítés.

 ( 111 )  230.791

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02263

 ( 220 )  2019.07.19.

 ( 732 )  Frank Patrícia Beatrix, Budapest (HU)

 Kapolka Ágnes, Budapest (HU)

 ( 541 )  TRIPFLOP

 ( 511 )   25    Flip-flop papucsok, strandpapucsok.

 ( 111 )  230.792

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02245

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  Kovács Barbara Petra, Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés, szakmai képzés, know-how átadása, gyakorlati képzés, tornatanítás.

  44    Fizioterápia, fizioterápiával kapcsolatos szolgáltatások, gyógytornával kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  230.793

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 01744

 ( 220 )  2019.05.31.

 ( 732 )  Central Digitális Media Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Sokszínű Vidék

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk.

 35    Célzott marketing; értékesítési promóciós 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];
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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; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

marketing szoftverkiadás keretében; 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 rögzített zenékhez és filmekhez;

online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; 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; statisztikák

összeállítása; számítógépes fájlkezelés; adatkezelés; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; termékminták,

áruminták terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; piackutatás; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós

 reklámozás.

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

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

adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; üdvözlőkártyák

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

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; fotóriportok készítése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

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

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok

működtetése; online, nem letölthető videók biztosítása; riporteri szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

 letölthetők; videorögzítés.

 ( 111 )  230.794

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 01745

 ( 220 )  2019.05.31.

 ( 732 )  Central Digitális Media Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Neked. Veled. Érted.

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk.

 35    Célzott marketing; értékesítési promóciós 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 lobbizási

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

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

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

marketing szoftverkiadás keretében; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban
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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; 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; statisztikák

összeállítása; számítógépes fájlkezelés; adatkezelés; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; termékminták,

áruminták terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; piackutatás; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós

 reklámozás.

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

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

adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; üdvözlőkártyák

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

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; fotóriportok készítése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

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

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok

működtetése; online, nem letölthető videók biztosítása; riporteri szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

 letölthetők; videorögzítés.

 ( 111 )  230.795

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02461

 ( 220 )  2019.08.08.

 ( 732 )  Budai Zsolt, Üllés (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Áruk szállítása és kézbesítése; bútorok szállítása tehergépkocsival; bútorszállítás, bútorfuvarozás; ipari

költöztetés [szállítás]; járművek bérbeadása szállítási célra; kisteherautós szolgáltatások, költöztetés; költözéssel,

költöztetéssel kapcsolatos tanácsadás; közúti áruelosztás [szállítás]; közúti szállítási szolgáltatások; lakossági

költöztetés; szállítás és tárolás; szállítás, szállítási szolgáltatások; szállításhoz kapcsolódó tanácsadó

szolgáltatások; szállítási információs szolgáltatások; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási, áruküldési

szolgáltatások; szállítással és tárolással kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; szállításszervezési szolgáltatások;

teher- és áruszállítás és költöztetés; járműmentés, autómentés megszervezése; járművek mentése; mentési,

elszállítási, vontatási szolgáltatások; fuvarozás, áruszállítás; szállítmányozási, fuvarozási szolgáltatások;

szállítmány mozgásával [rakománykövetéssel] kapcsolatos információs; szolgáltatások; futárszolgáltatások

 csomagok kézbesítéséhez; kézbesítési szolgáltatások.

 ( 111 )  230.796

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02255

 ( 220 )  2019.07.18.
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 ( 732 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Egészségügyi papír, WC-papír; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírtörölközők;

 papírzsebkendők, papírtörlők.

 ( 111 )  230.797

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02246

 ( 220 )  2019.07.17.

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

 ( 740 )  GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Love Story

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  230.798

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02247

 ( 220 )  2019.07.17.

 ( 732 )  Profinails Cosmetics Zrt., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; alapozók; púderek; pirosítók; festékeltávolító termékek kozmetikai célokra;

kozmetikai ceruzák; szemceruzák; szemöldökceruzák; kozmetikai cikkek; körömápolási cikkek; körömdíszítő

kristálykövek; körömlakk lemosó; körömlakkok; körömmatricák; műkörmök; műköröm díszek; műköröm

porcelánok; műköröm zselék; műszempillák; ragasztók műszempillákhoz és körmökhöz; szemhéjfestékek;

 szemhéjtusok; zselatin kozmetikai használatra.

 ( 111 )  230.799

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02249

 ( 220 )  2019.07.17.

 ( 732 )  Kathi Melinda, Debrecen (HU)

 ( 541 )  Desszeretlek

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt,

 szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  230.800

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 00759

 ( 220 )  2019.03.10.

 ( 732 )  Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége, Tata (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr
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 ( 541 )  TABAK Akadémia

 ( 511 )  41    Éves oktatási konferencia szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzéssel kapcsolatos

konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok

rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos konferenciák rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok

rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok szervezése; kereskedelmi, szakmai és üzleti

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése; kiállítási

szolgáltatások oktatási célokra; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

 tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások.

 ( 111 )  230.801

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02253

 ( 220 )  2019.07.18.

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

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi iroda, Budapest

 ( 541 )  Gördülő Energia

 ( 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 )  230.812

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 02687

 ( 220 )  2019.09.05.

 ( 732 )  Diffusion Bt., Budapest (HU)

 Martin Hajdu György, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Játékszoftverek; interaktív játékszoftverek; letölthető számítógépes játékok; internetről letölthető

számítógépes játékprogramok [szoftverek]; globális számítógépes hálózatról letölthető számítógépes

játékszoftverek; applikációs szoftver; mobil alkalmazások; irodai és üzleti alkalmazások; számítógépes

alkalmazásszoftverek; oktatási számítógépes alkalmazások; oktatási táblagép alkalmazások; szoftverek és

alkalmazások mobil eszközökhöz; szoftverek; játék szoftver; oktatási szoftverek; szimulációs szoftverek [képzés];

 képzési szoftverek.

 25    Játékok; játékszerek, parti játékok; elektronikus játékok; intelligens játékok; játékok, játékszerek és

ajándéktárgyak; manipulatív logikai játékok; készletek formájában értékesített játékszerek; elektronikus játékok, a

kizárólag televíziókészülékkel használhatók kivételével; társasjátékok; kérdéskészletek társasjátékokhoz; oktatási

célú játékszerek; elektronikus játékszerek; elektronikus oktatójátékok; oktató játékszerek; telekommunikációs

 funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek.

 35    Játékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; vállalatok

szervezeti felépítéséhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetési segítségnyújtás ipari szervezetek

számára; üzletszervezés; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

vezető személyzet kikeresése és kiválasztása; vezetők kiválasztásával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció;

vezetők keresése, kiválasztása; előadások, prezentációk szervezése kereskedelmi célokra; üzleti szervezéssel
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 kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás.

 41    Játékszolgáltatások; játékok szervezése; játékok szervezése, rendezése; szórakoztatási célú játék

szolgáltatások; játék szolgáltatások intézése [szervezése]; játékok szervezése és lebonyolítása; játékon keresztül

biztosított üzleti képzés; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; közönség bevonását célzó játékok

szervezése, online játékszolgáltatások mobil eszközökön keresztül; számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; játékokkal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; kommunikációs világhálózat

segítségével biztosított elektronikus játékszolgáltatások; számítógépes játékokkal kapcsolatos szórakoztatásról

nyújtott online információk; számítógépes játékokkal kapcsolatos hírlevelek küldése e-mailben; elektronikus

játékokkal kapcsolatos, interneten keresztül nyújtott szolgáltatások; számítógépes terminálokon vagy

mobiltelefonokon történő kommunikáció útján nyújtott játékszolgáltatások; számítógépes adatbázisból vagy az

internet segítségével használható elektronikus játék szolgáltatások; olyan számítógépes játék szolgáltatása,

amelyet egy globális hálózaton és/vagy az interneten keresztül lehet elérni; interneten és elektronikus

kommunikációs hálózaton keresztül elérhető interaktív, több szereplős számítógépes játékok szolgáltatása; üzleti

képzés; üzleti képzési szolgáltatások; üzleti, ipari és információs technológiai oktatás és képzés; üzleti képzéssel

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; személyzeti képzés; üzletvezetői képzés; képzési tanácsadás; képzések

szervezése; oktatási és képzési szolgáltatások; üzleti képzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási és

képzési útmutatók kiadása; elektronikus játék szolgáltatások; internetes (nem letölthető) játékok; oktató játékok

szervezése; online számítógépes játékok szolgáltatása; coaching; coaching [tréning]; személyi coaching [képzés];

oktatási szolgáltatások coaching formájában; coaching gazdasági és menedzselési témákban; személyiségfejlesztő

tréning; tréningek biztosítása; csapatépítés (oktatás); oktatási szolgáltatások vezető beosztású személyzet

 számára; vezetőség és személyzet oktatásával és képzésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  230.814

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 02627

 ( 220 )  2019.08.29.

 ( 732 )  Gálicza Zoltán Ottóné, Kakucs (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek; órák.

  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  230.815

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 02625

 ( 220 )  2019.08.29.

 ( 732 )  Zöldhegyi Nándor Pálné, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemény és cukrászsütemények; gabonakészítmények; kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.
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  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  230.816

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 02624

 ( 220 )  2019.08.29.

 ( 732 )  TROG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektronikus hirdetőtáblák; fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek; fénycsövek reklámcélokra;

fényerő-szabályozók, elektromos; jelzőberendezések, világító vagy mechanikus; jelzőlámpák; közlekedési

jelzőlámpák; optikai lámpák; világító jelek; irányjelző izzólámpák járművekhez; járműreflektorok;

 járműfényszórók.

 11    Akváriumi világítótestek; biztonsági lámpák; búvárlámpák; csillárok; csíraölő égők; fénycsövek;

fénycsövek világításra; fényszórók gépkocsikhoz; keresőlámpák, zseblámpák; kerékpár-fényszórók;

kerékpárlámpák; lámpák; lámpák, elektromos; lámpák gépkocsik irányjelzőihez; lámpák gépkocsikhoz; lámpák

járművekhez; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák világításra; lámpások világításra; reflektorok;

vetítőlámpák; világító berendezések és készülékek; világító berendezések légi járművekhez; világító házszámok;

világítótestek járművekhez; villanykörték, elektromos; zseblámpák, elektromos; fényt kibocsátó elektronikus

 mutatóeszközök.

 ( 111 )  230.821

 ( 151 )  2020.02.21.

 ( 210 )  M 19 02620

 ( 220 )  2019.08.28.

 ( 732 )  HELVEX Gyógyszerészeti Kutató, Gyártó és Forgalmazó Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  reprox

 ( 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 )  230.822

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 02973

 ( 220 )  2019.09.26.

 ( 732 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok.

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

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

 ( 111 )  230.823

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 02972

 ( 220 )  2019.09.26.

 ( 732 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  dm akadémia

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

 bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok.

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

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

A rovat 225 darab közlést tartalmaz. 
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