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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

Az iparjogvédelmi dokumentumokat 
kibocsátó egyes országokat és egyes 
nemzetközi szervezeteket azonosító 
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint) 

AD Andorra 
AE Egyesült Arab Emirátusok 
AF Afganisztán 
AG Antigua és Barbuda 
AI Anguilla 
AL Albánia 
AM Örményország 
AO Angola 
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi 

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

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

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

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

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

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

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

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

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

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

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

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

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

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

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

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

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

(VSZI) 
YE Jemen 
ZA Dél-afrikai Köztársaság 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 

Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta 
adatok azonosítói (INID-kódok a 
WIPO 9. szabványa szerint) 

(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szaba-

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

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

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

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete

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

(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok

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

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

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

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

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

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

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

(65) közzétételi szám (megadott
szabadalmakkal kapcsolatban)

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

adatai
(68) az alapszabadalom lajstrom-

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

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

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

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés
száma

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma

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

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta

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

(96) az európai (EP) bejelentés
adatai

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

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

A publikáció fajtája (a WIPO 16. 
szabványa szerint) 

A 1996. január 1-je előtti bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele, illetve köz-
zététel nélkül megadott szabadal-
mak meghirdetése 

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

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

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

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

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

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

(100) Lajstromozási és megújítási adatok
(111) lajstromszám 
(141) a lajstromozási eljárás és az

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

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

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

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma
(500) Egyéb adatok 

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

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése

(541) a megjelölés közönséges
írásmóddal

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

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy

(554) térbeli megjelölés 

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

lapjában történő közzététel
napja

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

adatai
(641) megosztás esetén a korábbi

bejelentés ügyszáma
(646) megosztás esetén a korábbi

védjegy lajstromszáma
(660) a belső elsőbbség adatai

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

lajstrom szerinti jogosult vagy
a lajstromozási eljárásban
résztvevő bejelentő

(740) képviselő
(791) engedélyes 

A rovatok rendezési elvei 

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi 
bejelentések, illetve a megadott szaba-
dalmak és használati mintaoltalmak ada-
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési 
mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-
adott formatervezési mintaoltalmak adatai 
a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-
lyonként csoportosítva, az első helyen 
szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések 
ügyszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 

Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett 
négyjegyű kódok az adott rovatok tar-
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa 
szerint. 

A szabadalmi bejelentések közzététele 
című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti 
bejelentési nappal rendelkező teljes 
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-
mentumszám halasztott vizsgálatú sza-
badalmi bejelentésre utal. 

Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti 
bejelentések az ügyszám, a megadott 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-
romszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 

A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-
tések a bejelentők nevének betűrendjében, 
a lajstromozások lajstromszám szerinti 
sorrendben jelennek meg. 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 17 03785

 ( 220 ) 2017.11.22.

 ( 731 )  Heuréka Group Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisszántó (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Namaste

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  15    Hangszerek.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; megmunkálatlan vagy félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház;

kagylóhéj; tajték; sárga borostyán; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 19 01149

 ( 220 ) 2019.04.08.

 ( 731 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Waterfront Residence

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

  36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 19 02928

 ( 220 ) 2019.09.24.

 ( 731 )  PREMIUM SPORT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kató Zoltán, Budapest

 ( 541 ) #shoesrevolution

 ( 511 )  25    Gyalogló cipők; hétköznapi [casual] cipők; kiránduló cipők; lapos cipők; hegymászó cipők; tornacipők,

edzőtermi cipők; vízhatlan cipők; bakancsok, csizmák; téli csizmák; vízálló csizmák, bakancsok; bokacsizmák,

rövidszárú csizmák; csizmák hölgyek számára; fűzős bakancsok, csizmák; túracipők; edzőcipők, sportcipők;

sportcipő; sportcipők; sportcipők, atlétacipők; sícipők és hódeszkás cipők és részeik; bakancsok túrázáshoz;

 hegymászó bakancsok [túrabakancsok]; félcipők; bokacipők.

 ( 210 ) M 19 03042

 ( 220 ) 2019.10.03.

 ( 731 )  dr. Zsombolyay Péter Zsombor, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Gere Dávid, Budapest

 ( 541 ) 13 magyar hegycsúcs

 ( 511 )   35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások.

  39    Kirándulások, túrák, társasutazások szervezése.

  41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.

 ( 210 ) M 19 03043

 ( 220 ) 2019.10.03.
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 ( 731 )  dr. Simon László Pál, Budapest (HU)

 ( 740 )  Apponyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, étrend-kiegészítők emberek számára.

  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.

  32    Alkoholmentes italok, ásványvizek és szénsavas vizek, hidrogéndús vizek.

 ( 210 ) M 19 03124

 ( 220 ) 2019.10.10.

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

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 554 )

 

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

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

 papír asztalterítők; műanyagok csomagolásra (amelyek nem tartoznak más osztályokba); csomagoló anyagok.

 ( 210 ) M 19 03214

 ( 220 ) 2019.10.16.

 ( 731 )  Bozóová Iveta, Füged (HU)

 ( 541 ) CSAKRABOROK

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 19 03321

 ( 220 ) 2019.10.29.

 ( 731 )  MOHAnet Mobilsystems Műszaki Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bőgős Péter, Budapest

 ( 541 ) Instant GSM

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; elektromos áram

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb digitálisan rögzített média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

  38    Távközlés.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 210 ) M 19 03322

 ( 220 ) 2019.10.29.

 ( 731 )  York Communication Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Kittenberger Vadászmúzeum

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

lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási célokból; oktatás és tanítás; oktatási célú filmbemutatók;

szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások

megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások szervezése oktatási célokra;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások

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

kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy

szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális

célú műhelyek; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális szolgáltatások; kulturális tevékenységek; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése és tartása; látogatókat vonzó látványosságok biztosítása kulturális célokra; közösségi

sport- és kulturális események szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; csoportos rekreációs,

szabadidős tevékenységek szervezése; vadászatvezetési szolgáltatások; vadászati oktatás; vadászpartik

szervezése; gyermek kalandjátszótér szolgáltatások; kaland képzések gyermekek részére; kalandjátszóterek;

múzeumi létesítmények és szolgáltatások biztosítása; múzeumi létesítmények üzemeltetése; múzeumi

szolgáltatások; múzeumi kiállítások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; múzeumi létesítmények,

 szolgáltatások biztosítása kiállításokhoz; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása bemutatókhoz.

 ( 210 ) M 19 03344

 ( 220 ) 2019.10.30.

 ( 731 )  Cupler System Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 ) Boomerang Cupshare

 ( 511 )   21    Ivóedények; műanyag bögrék; műanyag csészék; utazó bögrék.

 ( 210 ) M 19 03406

 ( 220 ) 2019.11.07.

 ( 731 )  Jovan Edit, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Jovan Péter, Hódmezővásárhely

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Egérirtó szerek, patkánymérgek.

 ( 210 ) M 19 03407

 ( 220 ) 2019.11.07.

 ( 731 )  Jovan Edit, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Jovan Péter, Hódmezővásárhely

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Egérirtó szerek, patkánymérgek.

 ( 210 ) M 19 03443

 ( 220 ) 2019.11.11.

 ( 731 )  Yolofood Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Paulus Zoltán, Budapest

  ( 546 )
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 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 03444

 ( 220 ) 2019.11.11.

 ( 731 )  Yolofood Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Paulus Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 03445

 ( 220 ) 2019.11.11.

 ( 731 )  Yolofood Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Paulus Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 03455

 ( 220 ) 2019.11.12.

 ( 731 )  Neumann Martin, Budapest (HU)

 Neumann-Bódi Edit, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera, Kohlrusz és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Csontleves, húsleves; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből); fokhagyma (konzervek); hagyma

 (tartósított); húsleves koncentrátumok; levesek; leveskészítmények; zöldségek, főtt; zöldségleves készítmények.

 ( 210 ) M 19 03532

 ( 220 ) 2019.11.21.

 ( 731 )  Káli Kövek Kft., Köveskál (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KARMAZSIN

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos

kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette (1); ánizslikőr, anisette (2); aperitifek; arak [rizspálinka]; borok; brandy,

borpárlat; curacao; cseresznyepálinka; digesztív [emésztést elősegítő] italok [szeszesitalok]; égetett szeszesitalok;

gin; gyomorkeserű [bitter] italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú;

koktélok; körtebor; likőrök; lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; nira [kínai égetett szeszesital]; rizspálinka; rum;

 szaké; szeszes italok; vodka; whisky.
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 43    Állatpanziók; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bölcsődék, óvodák; ételek díszítése; ételek

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban;

főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;

ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása;

magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek; nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; önkiszolgáló

éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések

és távozások ügyintézése]; sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökség [szállodák, panziók]; szállodai

szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;

terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; tortadíszítések; turistaházak, üdülők; udon és soba éttermek

szolgáltatásai; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás; világítóberendezések kölcsönzése; washoku

 éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03543

 ( 220 ) 2019.11.21.

 ( 731 )  Ying Li Peng, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, sapkák.

 ( 210 ) M 19 03562

 ( 220 ) 2019.11.26.

 ( 731 )  Zeller Tibor, Dunabogdány (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 03563

 ( 220 ) 2019.11.26.

 ( 731 )  Tóth Enikő, Táplánszentkereszt (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatási és képzési

szolgáltatások; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; szemináriumok szervezése és
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lebonyolítása; szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése;

 szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 03564

 ( 220 ) 2019.11.26.

 ( 731 )  Ihászi Dániel, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 ) Gay Hussar

 ( 511 )   33    Szeszes italok.

  39    Szállítás, palackozási szolgáltatás.

 ( 210 ) M 19 03580

 ( 220 ) 2019.11.26.

 ( 731 )  Alba Natúrkozmetikum Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Kő Edit, Budapest

 ( 541 ) Origi

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

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

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 19 03581

 ( 220 ) 2019.11.26.

 ( 731 )  Szolnoki Szakképzési Centrum, Szolnok (HU)

 ( 541 ) Centrum kavalkád

 ( 511 )   35    Szakmai bemutatók rendezése.

 41    Pályaválasztási tanácsadás, játékos, pályaválasztást segítő rendezvény szervezése és lebonyolítása; oktatási

tárgyú információk; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; oktatási kiállítások szervezése; szakképzéssel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások, szakképzéssel kapcsolatos konzultáció; szakoktatás, szakmai képzés;

 pályaválasztási vizsgálatok, tesztek.

 ( 210 ) M 19 03585

 ( 220 ) 2019.11.27.

 ( 731 )  HUNGARIAN BURGERS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Heves (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zalán, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 03588

 ( 220 ) 2019.11.27.

 ( 731 )  Atom Richárd, Rácalmás (HU)

 Hitka Viktória, Budapest (HU)

 ( 541 ) Tiszta Techno Rendes House

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

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

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

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

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

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
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számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 19 03657

 ( 220 ) 2019.11.29.

 ( 731 )  Kószás Erik, Kajárpéc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek.

 ( 210 ) M 19 03659

 ( 220 ) 2019.11.29.

 ( 731 )  Gyurity Diana, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Kulturális tevékenységek; TV műsorok készítése, internetes TV műsorok, filmek készítése; szórakoztató

 műsorok készítése.

 ( 210 ) M 19 03660

 ( 220 ) 2019.11.28.

 ( 731 )  Krausz Zoltán, Nagykovácsi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Humán erőforrásokkal kapcsolatos konzultáció, tanácsadás; marketing tanácsadás; menedzsment

tanácsadás; üzleti, üzletviteli tanácsadás; munkaerő felvételi tanácsadás; üzleti hatékonysággal kapcsolatos

tanácsadás; vállalatvezetéssel kapcsolatos tanácsadás; vállalat fejlesztési tanácsadás; szervezetfejlesztési

tanácsadás; vállalati stratégiai tanácsadás; üzleti folyamat tanácsadás; üzleti generációváltási tanácsadás; üzleti

 változás, válság menedzsment; adóügyi konzultáció; kontrolling tanácsadás.

 36    Tőkebefektetési tanácsadás; kockázati tőkealap menedzsment; beruházási tanácsadás; pénzügyi tanácsadás;

üzleti projekt menedzsment; pénzügyi stratégiai tanácsadás; cég értékesítési tanácsadás; pénzügyi változás és

 válság menedzsment.

  41    Képzési tanácsadás; coaching; coaching tréning; workshopok szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 19 03682

 ( 220 ) 2019.12.04.

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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
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szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

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

elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés

biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása

[bérbeadása]; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

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

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb

elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési

berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont

szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és

mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek

 kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

[oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák;

cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása

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

[judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és

tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények

üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;

idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodái szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiái [szépírási] szolgáltatások;

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

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;
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nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik

tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos

igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése;

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások

[fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;

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

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

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

szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás

vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák

kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

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

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

adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem

fizikai átalakítás; anyagtesztelés (1); anyagtesztelés (2); bakteriológiai kutatás; beltéri dekoráció tervezése (1);

beltéri dekoráció tervezése (2); biológiai kutatás; csapadékoszlatás; csomagolástervezés; divattervezés;

dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági

tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika;

fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; fizikai kutatások; földmérés; geológiai

kutatás; geológiai kutatások (1); geológiai kutatások (2); gépjárművek műszaki vizsgálata [közúti közlekedési

alkalmasság]; grafikai tervezés; gyapjú minőségértékelése; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

hegesztéssel kapcsolatos kutatás; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések

felderítése érdekében; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

[információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; időjárás-előrejelzés; információtechnológiai

[IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; ipari

formatervezés; kalibrálás [mérés]; kézírás elemzése [grafológia]; kihelyezett szolgáltatók az információs

technológia területén; klinikai kísérletek; kozmetikai kutatás; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;

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

kapcsolatos mérések, földmérés; meteorológiai előrejelzés; minőség-ellenőrzés; mobiltelefonok kikódolása;

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

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;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 5. szám, 2020.03.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M681



számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete

[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése,

kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok

elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében;

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

szaktanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében;

szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; távközlési

technikákkal kapcsolatos kutatás; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

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

kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi

szolgáltatások; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; víz

alatti kutatás, feltárás; vízelemzés; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása

 internetes oldalakhoz.

 ( 210 ) M 19 03809

 ( 220 ) 2019.12.16.

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Abakuszok, golyós számolótáblák, ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok

elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák;

anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,

kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök

[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók

(1); áramköri megszakítók (2), áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők, áramtároló rácsok

elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;

asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;

audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;

autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi

célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,

hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó

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

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

biochipek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók;

biztonsági 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]; cseppentők mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási célokra; csuklótámaszok számítógépekhez;

dekompressziós kamrák; demagnetizáló készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők;

derékszögű vonalzók méréshez; derékszög vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra;

detektorok; diafragmák [akusztika]; diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos

berendezésekhez; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia];
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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; elektrodinamikái készülékek

vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek

(2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók;

elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek,

akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos

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

kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos kerítések; elektromos

kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok; elektromos kommutációs készülékek; elektromos

konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos tekercsek; elektromos

veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső;

elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben

lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák;

elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek

állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem

robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások,

elektromos; elosztódobozok [elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák

[elektromosság]; epidiaszkópok; equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok

televíziókészülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző

készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók

elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok

[felvétel]; fejvédő eszközök; fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző

berendezések, elektromos; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényceruzák vizuális

kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti

diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok;

fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló

készülékek; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók;

fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz, közlekedési balesetek

megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és

fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2); feszültségnövelő

transzformátorok; feszültségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó

készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászat! gyakorló fejek

[oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszámszabályozók

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
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szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez (1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2);

határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak [fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró]

készülékek; higanyos libellák; hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható

médialejátszók; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem

gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek;

hőmérsékletszabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával;

huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek;

infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri

chipek; integrált áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős

terminálok; interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs

készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések;

iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések;

játékszoftverek; jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőlámpák;

jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez;

kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság];

kapcsolók, elektromos kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok katódos rozsdavédő készülékek, berendezések;

kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek kemencék laboratóriumi használatra;

kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek keretek diapozitívekhez; kézi

adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi számítógépek [PDA]; kiegyensúlyozó

készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (2); kihangosító készletek telefonokhoz;

kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális kábelek; kódolt azonosító

karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok; kompakt lemezek, CD-k

[audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók;

korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes;

köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa berendezések

[jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek; központosító

készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják; kromatográfiás berendezések laboratóriumi használatra;

kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED]; laboratóriumi

centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1); laktométerek,

tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok; laptop

számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek

búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek

légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók,

dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek;

lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető

csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető grafikák

mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető számítógépes játékszoftverek;

letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek, lézerek

nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek; logok, hajósebesség mérő műszerek;

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

lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek]; magasságmérő műszerek; mágneses

adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI]

berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek;

mágnesszalagegységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához];

matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével működő berendezésekhez,

készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek;

mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőcsónakok;

mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2); mentőmellények (3);
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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; objektívak

[lencsék] optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási

készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek (Laboratóriumi); operációs rendszer programok

számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai

karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szálak

[üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére; orsók

[fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek;

ózonizátorok, ózonizálók; összeadógépek; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek;

pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok; petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek;

pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós

mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek;

rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós

személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok

[elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő készülékek; relék, elektromos; reosztátok;

részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi

célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek nem gyógyászati célokra; röntgensugarak

elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari célokra;

röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra; savmérők, acidiméterek

akkumulátorokhoz; savsűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességjelzők; sebességmérő

műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők, sófokolók; sötétkamrák

[fényképészet]; sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötét üveg, lemez keretei [fényképészet]; speciális

laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok; spektroszkópok; sportsípok;

stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő berendezések (2); súlymérő

készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó berendezések, elektromos; szabászat!

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]; szeifi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló szélzsákok; szélmérők,

anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1);

szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk; szerszám befogó- 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
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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 készüiékek; távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók;

távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek; távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő

berendezések; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek];

telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs

készülékek ékszerek formájában; teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok;

térdpárnák, térdvédők munkásoknak; termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; tesztelő készülékek

nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi

asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1);

tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások

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

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

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

tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler-rendszerek;

tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; tv-súgógépek; ujjbőségmérők;

ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;

üzemanyagszintmérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló

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

varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok/-maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;

védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;

védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti

berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek

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

telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;

videomagnók, képmagnók; videotelefonok; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító

jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére;

villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek;

visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek;

vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók;

vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók [fényképészet] (1);

zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok]; zsebszámológépek;

 zsinórok csiptetős szemüveghez.

 16    Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez;

almanachok; arany töltőtoll hegyek; asztali alátétek, tányéralátétek papírból; asztali futók papírból; asztali

iratrendező tálcák; asztali könyöklők; asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák,

fénykép metszetek; bankjegyek; bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegzőpárnák, festékpárnák (1);

bélyegzőpárnák, festékpárnák (2); bélyegző [pecsét] tartó dobozok; bélyegzőtartók (1); bélyegzőtartók (2);

bérmentesítő gépek [irodagépek]; betűk acélból; biológiai metszetek mikroszkópos vizsgálatokhoz [oktatási

anyagok]; blokkok [papíráruk]; blotter papírok; bónok, utalványok; borítékok [papíráruk]; buborékfólia

(Műanyag -) csomagoláshoz; cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloid lapok rajzfilmkészítéshez;

ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők,

címbélyegek; címkék kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; címkéző

készülékek, kézi; címtáblák címezőgépekhez; címzőgépek; csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések];

csekkkönyv borítók; csipeszes felírótáblák; csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból;
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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

berendezések és gépek [irodai eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő szövetek; könyvlaprögzítők;

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

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

öntapadós ragasztókorongok (2); litografált műtárgyak (1); litografált műtárgyak (2); litográfiái kövek; 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
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eszközök sterilizálásához történő használatra; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek [kréták]; pauszmásolatok

(1); pauszmásolatok (2); pauszpapír, szabásminta papír; pecsétbélyegek (1); pecsétbélyegek (2); pecsétbélyegek

(3); pecsételő anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok

papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; polimer modellezőagyag; portrék, arcképek; postabélyegek;

poszterek; prospektusok; radírgumik; ragasztók irodai és otthoni célokra (1); ragasztók irodai és otthoni célokra

(2); ragasztók irodai és otthoni célokra (3); ragasztók irodai és otthoni célokra (4); ragasztószalag-adagolók

[irodai cikkek]; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (1); ragasztószalagok irodai vagy háztartási

célokra (2); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (3); rajzeszközök; rajzkészletek; rajzok (1); rajzok

(2); rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok [papíráruk];

sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; scrapbook [családi albumok]; sminkeltávolító papírkendők;

söröskorsó alátétek; stencilek ételek és italok dekorálásához; szabásminták; szabókréta; számítási, számtani

táblázatok; számok [nyomdai karakterek]; számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat]; szedőregálok [nyomdai

felszerelések]; szedővasak, szedő-sorjázók; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szénceruzák; színes

olajnyomatok; szivargyűrűk; szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok; szövegkiemelő tollak; szövettani

metszetek [oktatási eszközök]; szteatit [szabókréta]; szűrőpapír; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek,

berendezések]; tervrajzok; tinta- és tolltartó állványok (1); tinta- és tolltartó állványok (2); tinta- és tolltartó

állványok (3); tinták; tintarudak; toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; tollhegyek;

tollszártartók; tolltartó dobozok; tolltartó kapcsok, csipeszek; 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.

 21    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; cseppegtetők 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
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állatoknak; fésűk (elektromos); fésűtartók; fogkefék; fogkefék (Elektromos); fogpiszkálók; fogpiszkálótartók;

fogselyem; fokhagymaprések, fokhagymanyomók [konyhai eszközök]; fordító- és kenőlapátok, spatulák konyhai

használatra; forgatható ruhaszárítók; forgatható tálca asztalra; forgó mosógépsorok; főzőedények; főzőeszközök,

nem elektromos; fűszertartó szettek; grillállványok; grillek, rostélyok [sütőeszközök]; grillkesztyűk; gumibetétes

kézi ablaklehúzók tisztításhoz; gyapjúhulladék tisztításhoz; gyertya alátétek; gyertyaoltók; gyertyatartók;

gyertyatartó üvegedények [tartók]; gyümölcsprések, nem elektromos, háztartási használatra; gyűrűk madaraknak;

habverők, nem elektromos; hálós zacskók sütéshez, nem mikrohullámú sütőkhöz; háztartási eszközök, kis méretű;

háztartási hamurosták; háztartási keverőgépek, nem elektromos; háztartási szűrők; hordozható hűtőtáskák, nem

elektromos; hot pót [gyorsfőző edények, nem elektromos]; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt

tartályok italokhoz; hőszigetelt tartályok, konténerek; húslocsoló pipetták; huzatok vasalódeszkákra;

hűtőpalackok; hűtőtasakok, jégakkuk élelmiszerek és italok hűtéséhez; italkiöntők; itatóvályúk; ivóedények;

ivókürtök; ivópalackok sportoláshoz (1); ivópalackok sportoláshoz (2); izotermikus táskák; jászlak állatoknak;

jegesvödrök, hűtővödrök; jégfogó csipeszek; jégkockaformák; kancsók; kaspók, nem papírból; kátránykenő

kefék, hosszú nyéllel; kávédarálók, (Kézi); kávéfilterek, nem elektromos; kávéfőzők, nem elektromos;

kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek; kefegyártáshoz használt anyagok; kefék; kefék lámpaüvegekhez;

kefék tartályok tisztítására; keksztartók; kenőecsetek; kenyérkosarak, háztartási célokra; kenyértartók;

kenyérvágó deszkák; kerámiák háztartási használatra; kertészeti kesztyűk; kerti öntözők; kesztyűk fényesítéshez;

kesztyűk háztartási használatra; kesztyűtágítók; ketrecek kedvtelésből tartott állatok részére; keverőkanalak

[konyhai eszközök]; kézi habverők, nem elektromos, háztartási használatra; kézi keverőpalackok [koktél shaker];

kis nyársak [tűk] fémből, sütéshez; koktélkeverők; kompótos tálka; konnektorba dugható szúnyogriasztó

párologtatók; konyhai darálók, nem elektromos; konyhai dobozok, tárolók; konyhai dörzsik; konyhai eszközök,

kis méretű (1); konyhai eszközök, kis méretű (2); konyhai fogókesztyűk; konyhai vágódeszkák; kosarak

háztartási használatra; kozmetikai ecsetek, pipere ecsetek; kozmetikai eszközök; kozmetikai kompakt púderek;

kozmetikai spatulák; körömkefék; kristályok [üvegáruk]; kvarcüvegrostok, nem textilipari használatra;

lábujjelválasztó szivacsok pedikűrözéshez; lapátkák háztartási használatra; lapátkák, merőkanalak háztartási

célokra; légycsapók (1); légycsapók (2); lemezek tej kifutásának meggátlására; levesestálak; likőrös készletek;

locsolókannák, öntözőkannák; lókefék; lószőr kefekészítéshez; madárfürdők; madárkalitkák; majolika;

malacperselyek; medencék [tartályok]; mellszobrok porcelánból, terrakottából vagy üvegből; merőkanalak;

merőkanalak bor kitöltéséhez; merőkanalak borok kitöltéséhez; morzsatálcák; mosdószivacsok, szivacsok

mosakodáshoz; mosdótálak, lavórok; mosódeszkák; mozsarak konyhai használatra; mozsártörők konyhai

használatra; műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; műtojások; nadrágvasalók,

nadrágakasztók; nem elektromos autoklávok főzéshez; nem elektromos 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;
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spicckanalak [konyhai eszközök]; süteményformák; sütő alátétek; sütőformák, süteményszaggatók;

szájzuhanyok; szalvétatartók; szappanadagolók; szappantartók (1); szappantartók (2); szarvasbőr tisztításhoz;

szemeteskukák; szemöldökkefék; szempillakefék; szempilla kefék; szivacsok háztartási használatra; szivacsos

lábujjszétválasztók pedikűrözéshez; szivacstartók; szívószálak; szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy

üvegből (1); szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből (2); szódásszifonok; szórófejek

öntözőcsőhöz; szőnyegporolók, prakkerek; szőnyegseprők; szöszeltávolítók, textilborotvák elektromos vagy nem

elektromos; szöszeltávolítók, textilborotvák, elektromos vagy nem elektromos; tálak aromaolajok párologtatására;

tálalátétek [asztali eszközök]; tálcák háztartási használatra; tálcák papírból, háztartási használatra; tányéralátétek,

nem papírból vagy textilből; tányérok; tárolók, tároló edények háztartási vagy konyhai célokra; tea cozy

[teáskanna melegítő]; teafilter-tartók; teafőző tojások; teásdobozok; teáskannák; teáskészletek [terítékek];

teaszűrők; termoszok; tésztakészítők, kézi működtetésű; tésztaszaggatók; tésztavágók; textilből készült vödrök;

tisztítóeszközök, kézi működtetésű; tisztítókóc; tisztítópárnák, súrolószivacsok; tisztítórongyok; toaletteszközök;

toalettkefék, WC-kefék; toalettpapír-tartók (1); toalettpapír-tartók (2); tojás szétválasztók háztartási célokra, nem

elektromos; tojás szétválasztók, nem elektromos, háztartási használatra (1); tojás szétválasztók, nem elektromos,

háztartási használatra (2); tojástartók; tortalapátok; tortillanyomók, nem elektromos [konyhai eszközök];

tölcsérek; törlőkendők fényezéshez; törölközőtartók és törölközőtartó gyűrűk; tükörtojás sütőformák;

újrahasználható jégkockák; újrahasználható szilikon ételfedők; urnák; uzsonnás dobozok; üresen árusított

csepegtetők kozmetikai célokra; üstök, katlanok; üstök, nem elektromos; üvegampullák [tartályok]; üvegáru

italokhoz; üveg, beépített vékony elektromos vezetékekkel; üvegedények, demizsonok [folyadék szállítására];

üvegek; üvegek [tárolóedények]; üveg járműablakokhoz [félkész termék]; üvegmozaikok, nem építési célra; üveg

nyers vagy félig megmunkált állapotban, az építési üveg kivételével; üvegpalackok [tartályok]; üvegrostfonál,

nem 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, harisnyakötők,

zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők, 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; övék [ruházat]; papírkalapok [ruházat]; papírruházat;
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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    Agyaggalambdobó gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek];

állatcsalogató eszközök vadászathoz; árbocok szörfdeszkákhoz; atléták által használt gyanták; babaágyak;

babaházak (1); babaházak (2); baba játszószőnyegek; babák; babaruhák; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk

ütőjátékosoknak [játékfelszerelések]; békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz; berendezések játékokhoz;

biliárdasztal mandinerek; biliárdasztalok; biliárdgolyók; bingó kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák;

bokszzsákok [boxzsákok]; bowling berendezések és gépezetek; bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák;

cumisüvegek játékbabáknak; csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csocsóasztalok; csörgők [játékszerek];

csúszdák [játékszerek]; dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra;

dobókockák; dominójátékok; drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok];

eredményjelző karambolok biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok;

felfújható játékok úszómedencékbe; felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; férfi szuszpenzorok,

altestvédők [sportcikkek]; fitnesz gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és

repülésstabilizálók repülőgépmodellekhez; golfkesztyűk; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák;

görgők álló, mozdulatlan edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők

labdákhoz; gyepjavító szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák

[kártyajátékok]; halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; hegymászó hevederek;

hevederek vitorlás szörfdeszkákhoz; hinták; hintalovak; hógömbök; hokiütők; hordozható egységek videojátékok

játszásához; hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez

kialakított védőfóliák; horgászbotok; horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok, horgászdamilok (1);

horgászzsinórok, horgászdamilok (2); hótalpak; húrok, bélhúrok ütőkhöz (1); húrok, bélhúrok ütőkhöz (2); íjak

íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; játékálarcok (1);

játékálarcok (2); játékautók; játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékkártyák (1); játékkártyák

(2); játékkonzolok; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik, játékmackók;

játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak; játékrobotok; játék robotok; játék sárkányok; játéksátrak;

játékszerek; játéktermi videó játékgépek; jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz;

kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];

kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák

műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk

[játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; kirakós játékok [puzzle];

kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2); konfetti; korcsolyacipők rögzített korcsolyával;

korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták biliárddákókhoz; krikett táskák; labdaadogató gépek; labdák

játékokhoz; leash-ek szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz; léggömbök; légpisztolyok [játékok];

lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek [hegymászó felszerelés];

matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák]; mellkas expanderek

[edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; merítőhálók

horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek szerencsejátékokhoz; orsók

sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko [pachinko]; paddleboardok;
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paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez] sportcikkek; parittyák, csúzlik

[sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek (1); parti kellékek (2); parti konfettiágyúk; patkó játékok;

patronok durranós pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; pinaták [édességgel, játékokkal töltött parti

kellékek]; ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; plüssjátékok

szundikendővel; poharak kockajátékhoz; pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus

sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok [játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok;

sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok görsíhez; sífelszerelésekhez és szörfdeszkákhoz kialakított táskák;

siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok,

hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; súlyemelő övék [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 részel]; vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők

játékkonzolokhoz; vidámparki hinták, berendezések; videojátékok; vívófegyverek; vívókesztyűk; vívómaszkok,

 vívóálarcok; zsetonok; szerencsejátékokhoz.

 35    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
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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 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    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    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;
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dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

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

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

lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem

reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése

és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken;

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok];

játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodái szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása;

kalligráfiái [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

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

lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;

mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;

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

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

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

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

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók

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

óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázás] 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    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
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kutatás; geológiai kutatások (1); geológiai kutatások (2); gépjárművek műszaki vizsgálata [közúti közlekedési

alkalmasság]; grafikai tervezés; gyapjú minőségértékelése; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

hegesztéssel kapcsolatos kutatás; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések

felderítése érdekében; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

[információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; időjárás-előrejelzés; információtechnológiai

[IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; ipari

formatervezés; kalibrálás [mérés]; kézírás elemzése [grafológia]; kihelyezett szolgáltatók az információs

technológia területén; klinikai kísérletek; kozmetikai kutatás; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;

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

kapcsolatos mérések, földmérés; meteorológiai előrejelzés; minőség-ellenőrzés; mobiltelefonok kikódolása;

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

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

kapcsolatos kutató szolgálat; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel kapcsolatos felmérések

készítése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); stíldíszítés [ipari formatervezés]; szakszövegek

írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében;

számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete

[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése,

kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok

elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében;

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

szaktanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében;

szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; távközlési

technikákkal kapcsolatos kutatás; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

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

kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi

szolgáltatások; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; víz

alatti kutatás, feltárás; vízelemzés; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása

 internetes oldalakhoz.

 ( 210 ) M 19 03822

 ( 220 ) 2019.12.17.

 ( 731 )  Dr. Földényi Rita Marianna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Bálok szervezése; borkóstolás (szórakoztatási szolgáltatások); borkóstolással kapcsolatos szolgáltatások;

bűvészelőadások, show-k bemutatása; ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez;

cirkuszi elemeket alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások; díjátadók vendégül látása (szervezés); diszkók

szolgáltatásai; egzotikus tánc szolgáltatások; éjszakai klubok; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; éjszakai mulatók szolgáltatásai; éjszakai szórakozóhelyen nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;

élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő táncbemutatók; élő

zene szolgáltatása; élő zenei előadások; élő zenei koncertek; előadóművészek szolgáltatásai; fesztiválok
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szervezése; kabaré; karaoke bár szolgáltatások; klubok szórakoztató szolgáltatási; koncert szolgáltatások;

kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális szolgáltatások; lemezlovas (DJ) szolgáltatások; partiszervezés;

szállodák által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; színpadi show-k szervezése; szórakoztatás, szórakoztató

klubok szolgáltatásai; táncos rendezvények; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; zenei szórakoztatás

 szervezése; zenés szórakoztatás.

 43    Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró (büfé)

szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); büfészolgáltatások koktélbárok számára;

étel és ital catering bankettekre; étel- és ital ellátás; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban;

italszolgáltatás biztosítása; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; koktélbárok; night club szolgáltatások

(ételszolgáltatás); pub szolgáltatás; szállodai catering szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások;

 vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 03827

 ( 220 ) 2019.12.17.

 ( 731 )  Takácsné Nagy Margit, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; know-how átadása (képzés]; oktatás biztosítása; oktatási vizsgáztatás; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; személyes

 oktatófórumok rendezése és levezetése, szemináriumok szervezése és lebonyolítása; táboroztatás.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; alternatív gyógyászati szolgáltatások;

aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; masszázs; szépségszalonok;

 terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03833

 ( 220 ) 2019.12.18.

 ( 731 )  SC RETARGETING BIZ SRL, Bucharest (RO)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Retargeting

 ( 511 )  35    Reklám, marketing és promóciós konzultáció; tanácsadási és segítségnyújtási szolgáltatások; reklám,

 marketing és promóciós szolgáltatások; online hirdetési és marketing szolgáltatások; internetes marketing.

 ( 210 ) M 19 03882

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 ) Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Testnevelési és sportcikkek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
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  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 19 03912

 ( 220 ) 2019.12.30.

 ( 731 )  Jurca Tibor Ottó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dencső Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mobiltelefonok, számítógépek és számítógépes perifériák; számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg

rögzítő és tároló média; navigációs, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális, optikai felszerelések; hangok,

képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 19 03916

 ( 220 ) 2019.12.30.

 ( 731 )  Jurca Tibor Ottó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dencső Dávid, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Mobiltelefonok; számítógépek és számítógépes perifériák; számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg

rögzítő és tároló média; navigációs, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális, optikai felszerelések; hangok,

képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 00001

 ( 220 ) 2020.01.02.

 ( 731 )  Kirnev Jevgenyij Zamarovics, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek.

 ( 210 ) M 20 00018

 ( 220 ) 2020.01.06.

 ( 731 )  ClockWISE PRODUCTIONS Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; mágneses iránytűk; pörgettyűs iránytűk; tengerészeti iránytűk;

navigációs eszközök [iránytűk]; órás rádiók; óraszíjak okostelefonokkal való adatkommunikációhoz;

 vízszintjelzők; időmérő berendezések (órák és karórák kivételével).

 14    Órával kombinált karperecek, karkötők; órák és karórák; óraszerkezetek, óraművek; óraállványok;

óraalkatrészek; óra számlapok; óratokok; óraüvegek; óraláncok; óramutatók; óramozgatók, óraforgatók; óraszíj

kapcsok; függők óraláncokra; órás termékek; kisméretű órák; mechanikus órák; digitális órák; divatórák; utazó
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órák; íróasztali órák; karóraként használt kronográfok; zsebórák; játék funkcióval rendelkező órák; időzónákat

 mutató órák; kerámiát tartalmazó órák; ékszerdobozok és óradobozok.

 42    Órák tervezése; játékok tervezése; újrahasznosított óraalkatrészekből készülő órák tervezése;

 divatkiegészítők tervezése.

 ( 210 ) M 20 00023

 ( 220 ) 2020.01.07.

 ( 731 )  Szombathelyi János, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai].

 ( 210 ) M 20 00030

 ( 220 ) 2020.01.03.

 ( 731 )  Veresegyházy Nóra, Budapest (HU)

 Seregély Kata, Tata (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás, környezetvédelmi oktatás, környezettudatos játékok szervezése, környezettudatos játékok

 szolgáltatása mobiltelefonon.

 ( 210 ) M 20 00076

 ( 220 ) 2020.01.10.

 ( 731 )  Czumpf Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 ) Frici papa

 ( 511 )  43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; éttermi szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; éttermek

[szolgáltatások]; önkiszolgáló éttermek; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; éttermek értékelései; szállodai

 éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00086

 ( 220 ) 2020.01.13.

 ( 731 )  Zone Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PIXATO

 ( 511 ) 9    Antennák; akkumulátorok; töltők; rádiótelefonok; képernyővédők mobiltelefonokhoz készült fóliák

formájában; mobiltelefon tokok; táblagép tokok; tokok digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok

okostelefonokhoz; mobiltelefonokhoz kialakított tartók; digitális fényképezőgépek; fényképezőgép tokok; GPS

navigációs eszközök; DVD-lejátszók; fejhallgatók; headsetek telefonokhoz; vezeték nélküli headsetek;

fényképezőgépek, kamerák; hordozható zenelejátszók; hordozható zenelejátszókhoz való tokok; laptop tokok;

okoskarórák; rádiótelefon (mobiltelefon) alkatrészek és kiegészítők; digitális fényképezőgép alkatrészek és

kiegészítők; számítástechnikai eszközök; alkatrészek és kiegészítők számítástechnikai eszközökhöz; mobil

számítástechnikai eszközök; alkatrészek és kiegészítők mobil számítástechnikai eszközökhöz; alkatrészek és

kiegészítők GPS (navigációs) eszközökhöz; audiovizuális eszközök, alkatrészek és kiegészítők; digitális

 képkeretek; alkatrészek és kiegészítők fényképezőgépekhez; alkatrészek és kiegészítők zenelejátszókhoz.

 35    Reklámozás, promóciós szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások okosórákkal kapcsolatban;
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mobiltelefonokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; akkumulátorokhoz kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; autós kiegészítőkkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; navigációs eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

audiovizuális berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai

munkák; kiskereskedelem az alábbi fogyasztási és egyéb cikkekkel kapcsolatban: antennák, töltők, rádiótelefonok

(mobiltelefonok), rádiótelefon (mobiltelefon) alkatrészek és kiegészítők, képernyővédők mobiltelefonokhoz

készült fóliák formájában, mobiltelefon tokok, táblagép tokok, tokok digitális személyi asszisztensekhez, tokok

okostelefonokhoz, mobiltelefonokhoz kialakított tartók, digitális fényképezőgépek, fényképezőgép tokok,

digitális fényképezőgép alkatrészek és kiegészítők, számítástechnikai eszközök, alkatrészek és kiegészítők

számítástechnikai eszközökhöz, mobil számítástechnikai eszközök, alkatrészek és kiegészítők mobil

számítástechnikai eszközökhöz, digitális képkeretek, fejhallgatók, headsetek telefonokhoz, vezeték nélküli

headsetek, fényképezőgépek, kamerák, alkatrészek és kiegészítők fényképezőgépekhez, hordozható

zenelejátszók, hordozható zenelejátszókhoz való tokok, alkatrészek és kiegészítők zenelejátszókhoz,

laptop-tokok, elektronikus távirányítású játék járművek, elektronikus távirányítású játékok, távirányítós játékok,

 alkatrészek és kiegészítők távirányítású játék járművekhez, alkatrészek és kiegészítők elektronikus játékokhoz.

 ( 210 ) M 20 00093

 ( 220 ) 2020.01.14.

 ( 731 )  Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)

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

 ( 541 ) ELDORADO

 ( 511 )  5    Féregirtó szerek; gombaölő szerek; gyomirtó szerek.

 ( 210 ) M 20 00102

 ( 220 ) 2020.01.14.

 ( 731 )  Dr. Demeter András, Pirtó (HU)

 ( 541 ) gymchicken

 ( 511 ) 5    Babaitalok, csecsemő italok; diétás ételek csecsemők számára; a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és

nyomelemekkel tápláló készítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi

táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; B-vitamin készítmények; bébiételek; C-vitamin készítmények;

D-vitamin készítmények; diétás és táplálkozási készítmények; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő

italkeverékek; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására;

 multivitamin készítmények; multivitaminok; pezsgő vitamintabletták.

 29    Baromfi; baromfi, nem élő; belsőségek; bratwurst kolbász; bundás virsli; chorizo kolbász; corn dogs [virslik

kukoricabundában]; csirke, csirkehús; csirke mousse-ok; csirkeburgerek; csirkecombok; csirkefalatok;

csirkegolyók; csirkekolbász; csirkekrokett; csirkemell filé; csirkés húsgolyók; csirkesaláta; csirkeszárnyak;

csirkezúza; csomagolt húsok; elsősorban csirkehúst tartalmazó fagyasztott előételek; fagyasztott baromfi;

fagyasztott csirke; feldolgozott hústermékek; főtt csirke; főtt hús üveges kiszerelésben; friss baromfi; friss csirke;

füstölt húsok; füstölt kolbászok; grillcsirke (yakitori [japán pálcás grillcsirke]); húsból készült étkezési krémek;

húsgolyók belsőségekből [élelmiszerek]; húsgombócok baromfiból; húskonzervek; húskrémek; instant ragu;

mélyhűtött csirke; sült csirke; szárított csirke [emberi fogyasztásra]; szárított csirkefalatok; virslik; yakitori [japán

pálcás grillcsirke]; teriyaki csirke (japán étel); feldolgozott tojások; nyers tojás; tojásfehérje; tojásfehérjepor;

tojások; tojáspor; csontleves, húsleves; elkészített húslevesek; előfőzött leves; húsleves koncentrátumok;

húslevesek, erőlevesek; húsleveshez [táptalajhoz] készítmények; húsleveskockák; készítmények húsleveshez;

leves koncentrátum; levesbetét keverék; levesek; leveskonzervek; levesporok; sűrített húsleves csirkéből; baromfi

saláták; csirkedarabkák (nugget); elsősorban baromfit tartalmazó fagyasztott ételek; elsősorban csirkéből álló

készre főzött ételek; elsősorban csirkéből álló fagyasztott ételek; főként csirkét tartalmazó készételek; főként

húsból álló készételek; főként tojást tartalmazó készételek; főtt húsételek; gyorsfagyasztott zöldséges ételek;
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teljesen vagy lényegében baromfiból készült készételek; teljesen vagy lényegében vadhúsból készült készételek;

 túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek.

 ( 210 ) M 20 00104

 ( 220 ) 2020.01.14.

 ( 731 )  CerFood Élelmiszer fejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 ) CerFood

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

 használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; csokoládé.

  32    Alkoholmentes italok; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 20 00116

 ( 220 ) 2020.01.15.

 ( 731 )  Slate Design Kft., Felsőtárkány (HU)

 ( 740 )  Ajlik Zoltán, Felsőtárkány

  
( 546 )

 ( 511 )  19    Kőburkolatok [építőanyagok]; természetes kőburkolatok és terméskő csempék; kőfurnér, hajlékony

kőburkolat, slate, limestone, translucent, sandstone, ecostone, litestone, ultravékony kőburkolat, innovatív

 kőburkolat.

 ( 210 ) M 20 00120

 ( 220 ) 2020.01.15.

 ( 731 )  Pálfi-Gyurkó Éva, Zalaegerszeg (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámszolgáltatások; könyvek és kiadványok forgalmazása; marketing, PR, piackutatás szolgáltatások;

 reklámeszközök tervezése; reklám kommunikációs tanácsadás.

  41    Oktatás; coaching; menedzsment továbbképzés; szakmai rendezvények.

 ( 210 ) M 20 00126

 ( 220 ) 2020.01.16.

 ( 731 )  E-CTM Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz György, Budapest

 ( 541 ) MEDITHAI

 ( 511 )  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások, orvosi szolgáltatások; fogászat, fizioterápia, fizikoterápia,

 masszázs, egészséggel kapcsolatos tanácsadás, alternatív gyógyászati szolgáltatás.

 ( 210 ) M 20 00127

 ( 220 ) 2020.01.16.

 ( 731 )  Bahama Collection Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 20 00128

 ( 220 ) 2020.01.16.

 ( 731 )  Bodor Ferenc, Akasztó (HU)

 ( 541 ) VIKTORIA
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 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

 alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 20 00152

 ( 220 ) 2020.01.20.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Mosó- és tisztítószerek; fehérítő készítmények és más ruhatisztítási célú anyagok; szövetkondicionáló

készítmények; fehérítő készítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; készítmények mosogatási

célokra; szappan; kézmosó szerek; készítményekkel és anyagokkal impregnált kendők takarításhoz és

 fényesítéshez.

 37    Takarítási szolgáltatások; fertőtlenítési szolgáltatások; mosodai szolgáltatások; vasalási szolgáltatások;

 takarítás és házimunka jellegű szolgáltatások; ablaktisztítás.

 ( 210 ) M 20 00209

 ( 220 ) 2020.01.24.

 ( 731 )  FŐKÖNYVGURU Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kecskeméti & Garamvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adminisztratív könyvelés; adóbevallások elkészítése [könyvelés]; adóbevallások elkészítésével kapcsolatos

könyvelési tanácsadás; adótanácsadás [könyvelés]; adótervezés [könyvelés]; adóvisszatérítési tanácsadó

szolgáltatások [könyvelés]; adózással kapcsolatos konzultáció [könyvelés]; adózással kapcsolatos könyvelési

tanácsadás; fúziókkal és felvásárlással kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; költségek könyvelése; könyvelés;

könyvelés, könyvvizsgálat; könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; könyvelési szolgáltatások

nyugdíjalapokhoz; könyveléssel kapcsolatos szaktanácsadói és tájékoztató szolgáltatások; könyveléssel

kapcsolatos konzultáció és információnyújtás; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; követelésekkel kapcsolatos

könyvelési szolgáltatások; mérlegképes könyvelés; mezőgazdasági vállalkozások költségeivel kapcsolatos

könyvelési szolgáltatások; számítógépes könyvelés; számítógépesített könyvelési szolgáltatások; számlákkal

kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; számviteli, könyvelési szolgáltatások; tandíjjal kapcsolatos könyvelési

szolgáltatások; tandíjköltségekkel kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; üzleti könyveléssel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák;

adatfeldolgozási szolgáltatások a bérszámfejtés terén; bérszámfejtés; bérszámfejtés előkészítése; bérszámfejtés,

 fizetési jegyzékek elkészítése; számítógépesített bérszámfejtés.

 ( 210 ) M 20 00210

 ( 220 ) 2020.01.24.

 ( 731 )  Gábossy Ádám, Solymár (HU)

 ( 740 )  Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Fincsiföl

 ( 511 )   29    Tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylalt, szorbetek és
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 más ehető jégkrémek.

 ( 210 ) M 20 00234

 ( 220 ) 2020.01.27.

 ( 731 )  IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 1    Radioaktív készítmények laboratóriumi célokra; radioaktív készítmények ipari célokra; radioaktív anyagok

semlegesítésére használt vegyszerek; sugárzáselnyelő vegyületek; radioaktívan jelzett vegyületek; radioaktív

 sugárforrások.

5    Diagnosztikai készítmények gyógyászati használatra; immunológiai készítmények diagnosztikai célra;

radioaktív gyógyszerhatóanyagok; radioaktív gyógyszerek; radioaktív anyagok gyógyászati használatra;

radioaktív elemek gyógyászati használatra; radiofarmakon készítmények diagnosztikai célokra; diagnosztikai

készítmények és anyagok; radioimmunoassay és immunoassay készletek; radiofarmakon készítmények terápiás

 célokra.

  10    Besugárzó berendezések.

  39    Radioaktív anyagok szállítása.

  40    Radioaktív hulladékok kezelése [újrahasznosítása]; sugárforrások áttokozása.

  42    Kutatás és fejlesztés a nukleáris medicina és a radio immundiagnosztika területén.

 ( 210 ) M 20 00235

 ( 220 ) 2020.01.28.

 ( 731 )  Fórizs Balázs, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzőtt gyümölcsök és zöldségek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 20 00241

 ( 220 ) 2020.01.27.

 ( 731 )  CédrusNet-Erasmus Intézet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Liber Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bemutatók szervezése képzési célokra; coaching [tréning];

díjátadó ünnepségek szervezése; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; előadások szervezése;

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

bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fesztiválok szervezése szórakoztatási

célokra; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékok szervezése és lebonyolítása; képzés szervezése;

karrier tanácsadás [oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); karrier

tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások

(oktatási és képzési tanácsadás); képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások
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szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kiállítások és versenyek

szervezése; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; közösségi sport-

és kulturális események szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező oktatás,

távoktatás; levelező tanfolyamok; menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása;

oktatási célú ünnepségek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási programok szervezése; oktatási vizsgáztatás; oktatások szervezése és lebonyolítása;

oktatással kapcsolatos szimpóziumok szervezése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;

online, nem letölthető videók biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; óvodák; pályaválasztási tanácsadás;

partik tervezése [szórakoztatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;

sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős, rekreációs versenyek,

versenysorozatok szervezése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakképzéssel kapcsolatos

konferenciák szervezése; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások;

személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok

rendezése, lebonyolítása és szervezése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók; szórakoztató és kulturális rendezvények

szervezése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási célú ünnepségek szervezése; szórakoztatási

szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; tanórák szervezése és lebonyolítása;

teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; testnevelés; tornatanítás; továbbképzési szemináriumok

szervezése; tudományos tanfolyamok; üzleti képzések szervezése; üzleti konferenciák szervezése; vallásoktatás;

varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videoszerkesztési

szolgáltatások eseményekhez; webináriumok szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és

 rendezése; zenekarok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 20 00245

 ( 220 ) 2020.01.28.

 ( 731 )  Magyar Autóklub, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tőkési Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Klub Kapitány

 ( 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 210 ) M 20 00259

 ( 220 ) 2020.01.28.

 ( 731 )  Alpha-Vet Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Vitaminokat, aminosavakat és növényi kivonatokat tartalmazó vízben adandó takarmány kiegészítő

 haszonállatok számára.

 ( 210 ) M 20 00260

 ( 220 ) 2020.01.28.

 ( 731 )  Alpha-Vet Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   31    Huminsavakat és védett étvágynövelőt tartalmazó takarmány kiegészítő kérődző állatok számára.

 ( 210 ) M 20 00347

 ( 220 ) 2020.02.05.

 ( 731 )  Papp Zoltán, Jászberény (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Alkoholmentes italokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; alkoholos italokkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; édességekkel és desszertekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

 üdítőitalokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

  39    Étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás.

 43    Bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások;

elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból;

ételek és italok biztosítása a vendégek otthonában; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok

szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfőzési, melegkonyhai

szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; étkeztetési szolgáltatások

rendezvénytermek számára; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi

szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bárlétesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi tájékoztató

szolgáltatások; grilléttermek; mobil éttermi szolgáltatások; pizzériák; svédasztalos éttermi szolgáltatások; vállalati

 vendéglátás (étel és ital szolgáltatása).

 ( 210 ) M 20 00349

 ( 220 ) 2020.02.05.

 ( 731 )  Pavlik Márton, Pécs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kerékpár-alkatrészekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kerékpár-tartozékokkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kerékpárokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; roller-alkatrészekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; roller-tartozékokkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; rollerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; sporteszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sportruházattal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 37    Kerékpárok javítása; kerékpárok javítása és karbantartása; kerékpárok javításával kapcsolatos

információszolgáltatás; kerékpárparkoló berendezések javítása vagy karbantartása; kerékpárparkoló berendezések

javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; rollerek javítása; rollerek javítása és

karbantartása; rollerek javításával kapcsolatos információszolgáltatás; rollerparkoló berendezések javítása vagy

 karbantartása; rollerparkoló berendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.

 39    Kerékpár-megosztási szolgáltatások; kerékpárbérlési szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás;
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kerékpárkölcsönzés; kerékpárok bérbeadása és kölcsönzése; roller-megosztási szolgáltatások; rollerbérlési

 szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; rollerkölcsönzés; sporteszközök bérbeadása és kölcsönzése.

 ( 210 ) M 20 00358

 ( 220 ) 2020.02.05.

 ( 731 )  Szirt Attila, Budapest (HU)

 ( 541 ) party-co

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; ecet, szószok és egyéb

 fűszerek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 20 00365

 ( 220 ) 2020.02.06.

 ( 731 )  dr. Bögöthy Zsolt, Szentes (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Hajtáplálók; hajápoló készítmények; hajápoló szerek férfiaknak és nőknek; szépítő készítmények a hajra.

5    Hajnövesztő készítmények; gyógyhatású hajápoló készítmények; gyógyhatású hajnövesztő szerek,

készítmények; hajnövekedést serkentő gyógyhatású készítmények; vitaminkészítmények; vitamintabletták;

vitamin kiegészítők; hajvitaminok; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; vitaminkészítmények

ételkiegészítők formájában; humán étrendkiegészítők; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással.

 ( 210 ) M 20 00375

 ( 220 ) 2020.02.06.

 ( 731 )  E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Titász

 ( 511 )  37    Gáz- és villamosenergia-berendezések javítása és karbantartása; mechanikus és villamos berendezések

karbantartáshoz és javításához kapcsolódó tanácsadás; villamos vezetékek javítása; villamos vezetékekkel

kapcsolatos szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; fogyasztói elektromos

készülékek karbantartása; fogvasztói elektromos készülékek javítása vagy karbantartása; elektromos

világítóberendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; elektromos

világítóberendezések javítása vagy karbantartása; elektromos világító- és áramellátó rendszerek üzembe

helyezése; elektromos vezetékek felújítása, javítása és karbantartása; elektromos vezetékek felújítása; elektromos

kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások; elektromos készülékek javítása; elektromos és áramfejlesztő gépek

üzembe helyezése; elektromos földelések üzembe helyezése; elektromos földelési rendszerek karbantartása és

javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elektromos berendezések üzembe helyezésével kapcsolatos

tájékoztatás; építés; építőmérnöki munkák; építészmérnöki munkák; hálózatszerelési és javítási szolgáltatás;

 gépkocsijavító műhelyek; kazánok tisztítása és javítása.

 39    Közműszolgáltatások villamosenergia-elosztás formájában; villamos energia továbbítása; villamosenergia

szolgáltatás és ellátás; villamosság ellátása és forgalmazása; elektromosság tárolása; elektromosság elosztásával

kapcsolatos szaktanácsadás; elektromos áram elosztása; elektromos áram továbbítására szolgáló vezetékek

használatának lízingbe adása harmadik felek számára: elektromos áram továbbítása: elektromos berendezések

tárolása: elektromos energia átvitele és elosztása: hő- és villamosenergia szállítása vezetéken keresztül;
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 teherszállítás.

 42    Elektromos készülékek kölcsönzése; építési tanácsadó szolgálat; építészet;, mérnöki munkák,

szolgáltatások; szakértői munkák (mérnöki-); villamosmérnöki szolgáltatások; elektromos áram előállítással és

földgáztermeléssel kapcsolatos műszaki szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás, főleg az elektromosság

 területén.

 ( 210 ) M 20 00394

 ( 220 ) 2020.02.07.

 ( 731 )  Ferenczy 22 Projekt Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HOTEL COLLECT

 ( 511 )  35    Szállodák üzletvezetése; szállodavezetési szolgáltatások; szállodakomplexumok üzleti menedzsmentje;

 szállodák adminisztrálásával és üzletvezetésével kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások.

 43    Szállodai szállásbiztosítás; szállodai szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; helyfoglalás

szállodákban; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai catering szolgáltatások; szállodai és

motelszolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; konzultációs szolgáltatások szállodák

szolgáltatásaival kapcsolatban; online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállodák, szállók,

panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül; bár- és éttermi

szolgáltatások; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs

szolgáltatások; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel

kapcsolatos információnyújtás; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;

ételek és italok felszolgálása; ételkészítés; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési

szolgáltatások; ételszobrászat; éttermek értékelései; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése;

éttermi szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; főzési tanácsadás; konyhaművészettel kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; szolgáltatások ételek

biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tájékoztatás italreceptek formájában; tanácsadási

 szolgáltatások az étel és ital catering területén; kávézói szolgáltatások; kávéházi szolgáltatás.

A rovat 65 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  230.921

 ( 151 )  2020.03.16.

 ( 210 )  M 20 00016

 ( 220 )  2020.01.06.

 ( 732 )  Béres István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gámán Tünde, Budapest

 ( 541 )  Chateau Gaál

 ( 511 )   33    Borok, amelyek megfelelnek a "Château" hagyományos kifejezés definíciójának.

 ( 111 )  230.922

 ( 151 )  2020.03.16.

 ( 210 )  M 20 00389

 ( 220 )  2020.02.07.

 ( 732 )  Szegedi Tudományegyetem, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók szolgáltatásai; éjszakai

 klubok; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; kávéházak.

 ( 111 )  230.923

 ( 151 )  2020.03.16.

 ( 210 )  M 20 00390

 ( 220 )  2020.02.07.

 ( 732 )  Szegedi Tudományegyetem, Szeged (HU)

  

( 546 )

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

 reklámszolgáltatások.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; kedvezmények nyújtása más résztvevő

 létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások, kávéházak.

 ( 111 )  230.924

 ( 151 )  2020.03.16.

 ( 210 )  M 20 00388
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 ( 220 )  2020.02.07.

 ( 732 )  Szegedi Tudományegyetem, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók szolgáltatásai; éjszakai

 klubok; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; kávéházak.

 ( 111 )  230.925

 ( 151 )  2020.03.16.

 ( 210 )  M 20 00446

 ( 220 )  2020.02.13.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török András Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KAJLA

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  230.933

 ( 151 )  2020.03.16.

 ( 210 )  M 20 00440

 ( 220 )  2020.02.13.

 ( 732 )  Tamáska Mihály Gergő, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Úz György Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 111 )  230.934

 ( 151 )  2020.03.16.

 ( 210 )  M 20 00306

 ( 220 )  2020.01.31.

 ( 732 )  Magyar Zeelandia Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő,sütőporok; só, ízesítők, fűszerek,; tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

A rovat 7 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  229.806

 ( 151 )  2019.11.28.

 ( 210 )  M 18 03255

 ( 220 )  2018.10.31.

 ( 732 )  Naturtrade Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Vegyi és szerves összetételek élelmiszerek és italok gyártásában való használatra; aszkorbinsav por, agaragar,

 pektin, eritrit, xilit, eritrit és stevia por keverék.

 29    Étkezési olajok és zsírok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök; feldolgozott diófélék,

zselék, lekvárok (dzsemek); kókuszpehely, kókuszliszt, kókuszolaj-és zsír [étkezési], hidegen sajtolt olajok:

lenmagolaj, kendermagolaj, mákolaj, szezámmagolaj, szőlőmagolaj, tökmagolaj; pálma olaj, bio kókuszolaj,

 tejtermék helyettesítők, kókusztejpor, rizsitalpor.

 30    Feldolgozott gabonák, feldolgozott gluténmentes gabonák, és keverékeik; gluténmentes lisztek és más

gabonakészítmények; gluténmentes lisztkeverékek és ezekből készült gluténmentes kenyér és péksütemények;

szárított gluténmentes tészták: kölestészta, ciroktészta, hajdinatészta, quinoatészta; só, fűszerek és ízesítők;

keményítők; édesítőszerek: kókuszvirág cukor, stevia tabletta, stevia csepp, stevia por, fruktóz; reggeliző müzli,

 zabkása, zabpehely, zabpehelyliszt; feldolgozott és feldolgozatlan quinoa és cirok.

 ( 111 )  230.313

 ( 151 )  2020.01.10.

 ( 210 )  M 18 03179

 ( 220 )  2018.10.29.

 ( 732 )  Péter-Szabó Szilvia, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  35    Koncertek promóciója [reklámozása].

 41    Szórakoztatás, kulturális tevékenységek; koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése; koncert

szolgáltatások [éneklés]; dalok kiadása; zenei szövegek kiadása; show-műsorok készítése; zenekarok

 szolgáltatásai; zenei produkciók; online szórakoztatás.

 ( 111 )  230.584

 ( 151 )  2020.02.24.

 ( 210 )  M 19 02578

 ( 220 )  2019.08.22.

 ( 732 )  Litze Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi készülékek és műszerek.

 ( 111 )  230.787

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02258

 ( 220 )  2019.07.18.

 ( 732 )  Miskolci Jogásztradíciók Megőrzéséért Egyesület, Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Barzó Tímea, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Acéltollak; almanachok; ceruzák; daloskönyvek; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2);

fényképek; fényképtartók; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; folyóiratok; golyóstollak; gyűrűs

irattartók, iratrendezők; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; íróeszközök; írószerek; írószertartók

[készletek]; képek; képeslapok, levelezőlapok; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1);

könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; metszetek;

naptárak; noteszok (1); noteszok (2); nyomtatott kották; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott

publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; papír feliratok, zászlók; papírvágó kések

[irodai cikkek]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusok; portrék, arcképek;

szivargyűrűk; szobrocskák, figurák papírmaséból; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések];

tinta- és tolltartó állványok (1); tinta- és tolltartó állványok (2); tinta- és tolltartó állványok (3); tollak [irodai

cikkek]; toll- és ceruzatartók; tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok; töltőceruzák [rotringok]; töltőtoll;

 újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; vízfestmények, akvarellek; zászlók papírból.

 25    Díszzsebkendők [ruházat]; egyenruhák; fátylak [ruházat]; felsőruházat; hímzett ruhadarabok;

hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; mellények; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; öltönyök; ruházati

 cikkek; selyemövek, vállszalagok; szoknyák; vállkendők, nagykendők.

 41    Bálok szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; partik szervezése; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése; zenei produkciók,

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; fordítás és tolmácsolás; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; levelező tanfolyamok; mentorálás; múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; 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; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és

televízióműsorok készítése; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése; személyes oktatófórumok
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rendezése és levezetése; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása; színházi produkciók; tolmácsszolgáltatások; vallásoktatás; zeneszerzés.

 ( 111 )  230.802

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02160

 ( 220 )  2019.07.10.

 ( 732 )  BAYADERA MANAGEMENT Limited, Nicosia (CY)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )   33    Ukrajnából származó vodka; Ukrajnából származó ízesített vodka.

 ( 111 )  230.804

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 02963

 ( 220 )  2019.09.26.

 ( 732 )  Blázek Géza, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szederjessy Nikoletta, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Átmeneti szállások kiadása; szállásfoglalás; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; kávéházak;

motelek; panziók; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; vendéglátás; bár szolgáltatások; gyorséttermek,

snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló éttermek; szállásügynökségek [szállodák, panziók];

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; létesítmények biztosítása konferenciákhoz, kiállításokhoz és

találkozókhoz, értekezletekhez; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek

biztosítása; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; helyszínek biztosítása rendezvényekhez,

 ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása.

 ( 111 )  230.805

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 02953

 ( 220 )  2019.09.25.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  Neograderma

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.
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 ( 111 )  230.806

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 02952

 ( 220 )  2019.09.25.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  Amoxylenn

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 111 )  230.807

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 02833

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  Dunakanyari Védegylet Alapítvány, Zebegény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; fesztiválok szervezése.

 ( 111 )  230.808

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 02832

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  Kollár Annamária, Dorog (HU)

 Palicska Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Italok készítésére szolgáló gépek.

  29    Étkezési olajok.

  32    Gyümölcslevek; zöldséglevek.

  39    Árusító automaták feltöltése.

 ( 111 )  230.809

 ( 151 )  2020.02.21.

 ( 210 )  M 19 02699

 ( 220 )  2019.09.04.

 ( 732 )  Premier G Med Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Toronyi Tímea, Budapest

 ( 541 )  PREMIER MED EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÓ ÉS KUTATÓINTÉZET

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.810

 ( 151 )  2020.02.21.
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 ( 210 )  M 19 02698

 ( 220 )  2019.09.04.

 ( 732 )  Premier G Med Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Toronyi Tímea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.811

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 02695

 ( 220 )  2019.09.05.

 ( 732 )  Krénusz Anett, Marcali (HU)

 ( 740 )  Dukkon Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ZELLIA

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  230.813

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 02679

 ( 220 )  2019.09.04.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 111 )  230.817

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 02619

 ( 220 )  2019.08.28.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtési szolgáltatások; adatbázis menedzsment; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési hely biztosítása

globális számítógépes hálózaton; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; mások szolgáltatásainak promótálása;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzsment előadóművészek

részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; online adatbázisok és kereshető online adatbázisok rendelkezésre

 bocsátása; kapcsolatteremtés a szolgáltatók és a lehetséges ügyfelek között.
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 41    Koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató

 szolgáltatások; koncertek bemutatása.

  42    Weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára.

 ( 111 )  230.818

 ( 151 )  2020.02.21.

 ( 210 )  M 19 02226

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc (HU)

 ( 541 )  A Miskolc Csoport tagja

 ( 511 )  35    Reklám és marketing; hirdetés és reklámozás; marketing kampányok, marketing szolgáltatások,

marketingstratégiák tervezése; reklám, hirdetés, marketing és promóciós anyagok [szórólapok, prospektusok,

reklámcédulák, reklámszövegek, bannerek, logók és minták, videók és reklámfilmek] frissítése, készítése,

összeállítása, sokszorosítása, terjesztése; termékmarketing; termékminták terjesztése reklámcélokra; utcai és

online reklámozás, hirdetés; rádiós reklámozás, marketing, rádiós reklámspotok gyártása; internetes marketing,

online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; reklámcélú nyereményhúzások szervezése; reklám-

és marketing konzultáció; reklám- és promóciós szolgáltatások nyújtása, reklám- és promóciós szerződések

készítése; reklámok készítése és elhelyezése, megjelenítése mások számára; reklámhely bérbeadása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; közönségszolgálati [PR] konzultáció;

különleges rendezvények promóciója; ruházattal kapcsolatos reklámszolgáltatások; hivatali ügyintézési

 szolgáltatások; munkaerő toborzási hirdetés; számlázás, számlák kiállítása.

 ( 111 )  230.819

 ( 151 )  2020.02.21.

 ( 210 )  M 19 02219

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc (HU)

 ( 541 )  Miskolc Csoport

 ( 511 )  35    Reklám és marketing; hirdetés és reklámozás; marketing kampányok, marketing szolgáltatások,

marketingstratégiák tervezése; reklám, hirdetés, marketing és promóciós anyagok [szórólapok, prospektusok,

reklámcédulák, reklámszövegek, bannerek, logók és minták, videók és reklámfilmek] frissítése, készítése,

összeállítása, sokszorosítása, terjesztése; termékmarketing; termékminták terjesztése reklámcélokra; utcai és

online reklámozás, hirdetés; rádiós reklámozás, marketing, rádiós reklámspotok gyártása; internetes marketing,

online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; reklámcélú nyereményhúzások szervezése; reklám-

és marketing konzultáció; reklám- és promóciós szolgáltatások nyújtása, reklám- és promóciós szerződések

készítése; reklámok készítése és elhelyezése, megjelenítése mások számára; reklámhely bérbeadása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; közönségszolgálati [PR] konzultáció;

különleges rendezvények promóciója; ruházattal kapcsolatos reklámszolgáltatások; hivatali ügyintézési

 szolgáltatások; munkaerő toborzási hirdetés; számlázás, számlák kiállítása.

 ( 111 )  230.820

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 01898

 ( 220 )  2019.06.14.

 ( 732 )  LLC Investment Vagyonkezelő és Befektető Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  5    Készételek, élelmiszerek.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátás, ételkészítés, étkeztetés, ételkiszállítás, szállítás.

 ( 111 )  230.824

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 01993

 ( 220 )  2019.06.24.

 ( 732 )  Touche Event Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Bringaturmix

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  230.825

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 00595

 ( 220 )  2019.02.25.

 ( 732 )  IK Hotels Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth A. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos

tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; 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; tortadíszítések; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szállásadás]; udon és soba éttermek szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.826

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 00596

 ( 220 )  2019.02.25.

 ( 732 )  IK Hotels Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth A. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos
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tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; 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; tortadíszítések; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szállásadás]; udon és soba éttermek szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.827

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 01479

 ( 220 )  2019.05.06.

 ( 732 )  Feith Ádám, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Applikációs szoftver; foglalási rendszerek szoftverei; alkalmazásszoftverek internetes közösségi hálózatépítő

 szolgáltatásokhoz; szoftverek; webalkalmazás- és szerverszoftverek.

 41    Sport- és kulturális tevékenységek; sporteszközök kölcsönzése és bérbeadása; sport klub szolgáltatások;

sport- és szabadidős tevékenységek; sport- és fitneszszolgáltatások; online hírlevelek biztosítása

sportszórakoztatás területén; jegybeszerzési, jegyinformációs szolgáltatások; oktatás, tréning, tanácsadás;

sportpályák üzemeltetése, fenntartása; sportrendezvények, események, versenyek, versenysorozatok szervezése;

sportpályák, létesítmények bérbeadása, foglalása; foglalások, bérletek és más sportolási szolgáltatások és

 eszközök közvetítői tevékenysége.

 ( 111 )  230.828

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 02136

 ( 220 )  2019.07.08.

 ( 732 )  Hendline Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  dr. Benedek Attila, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Kozmetikai szolgáltatások és tetoválás; esztétikai tetoválás; esztétikai tetováláshoz kapcsolódó szolgáltatás

 és oktatás; esztétikai tetováláshoz kapcsolódó egyéb eszközök, kiegészítők forgalmazása.

 ( 111 )  230.829

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 02234

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Mate tea; fűszerek.

 32    Energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; ásványvizek és szénsavas vizek; alkoholmentes italok;

 gyümölcslevek.

  33    Alkoholos energiaitalok.

 ( 111 )  230.830
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 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 02239

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Tea; teafűszerek, fűszerek; jeges tea.

  32    Alkoholmentes tea ízű italok; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcslevek.

  33    Alkoholtartalmú tea italok.

 ( 111 )  230.831

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 02238

 ( 220 )  2019.07.17.

 ( 732 )  Módi Valéria, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   12    Kerékpárok, kerékpárvázak.

  25    Ruházat; kerékpáros ruházat.

  28    Játékfigurák; kitömött játékok.

 ( 111 )  230.832

 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02129

 ( 220 )  2019.07.05.

 ( 732 )  Pénzügyminisztérium, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Állásközvetítő irodák.

  41    Mentorálás; pályaválasztási tanácsadás.

 ( 111 )  230.833

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 00576

 ( 220 )  2019.02.25.

 ( 732 )  Béres István, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gámán Tünde, Budapest

 ( 541 )  Tokaj Hill

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, pezsgők, ízesített borok, bor alapú italok.

 ( 111 )  230.834

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 02235

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   30    Tea; teafűszerek, fűszerek; jeges tea.

  32    Alkoholmentes tea ízű italok; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcslevek.
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 ( 111 )  230.835

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 02144

 ( 220 )  2019.07.09.

 ( 732 )  Eszes Erika, Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukorból készült tortadíszek; tortadíszek cukorból; virág alakú cukorkák; virág alakú tortadíszek cukorból;

 virág alakúvá formázott cukorkák.

 ( 111 )  230.837

 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 01819

 ( 220 )  2019.06.11.

 ( 732 )  Ashlynn Braid International FZE, Umm Al Quwain (AE)

 ( 740 )  Duda és Csákó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek; ajakfények; ajakrúzsok; aloe

vera készítmények kozmetikai célokra; arcpúder; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; balzsamok nem

gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő krémek; dekormatricák kozmetikai használatra;

dezodoráló szappan; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak; esszenciális citromolaj (1); esszenciális

citromolaj (2); esszenciális olajok; éterikus esszenciák; fitokozmetikai készítmények; fürdősók nem gyógyászati

használatra; gerániol; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok;

hajegyenesítő készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajhullámosító készítmények; hajspray; heliotropin; henna

[kozmetikai festék]; hidrogén-peroxid kozmetikai célokra; hintőpor, pipere célokra; illatszerkészítmények (1);

illatszer készítmények (2); ionon [illatszergyártás]; jázminolaj; kenőcsök kozmetikai célokra;

kollagénkészítmények kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek; kozmetikai

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

kozmetikai maszkok; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek

szempillához; kozmetikumok szemöldökhöz; kölnivíz (1); kölnivíz (2); körömápoló készítmények; köröm

csillám; körömdíszítő matricák; körömlakk lemosó; körömlakk lemosó készítmények; körömlakkok;

levegőillatosító készítmények; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej

kozmetikai használatra; menta esszencia [illóolaj]; menta illatszerekhez; műkörmök; műszempillák; naptejek;

napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok kozmetikai

célokra; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; olajok tisztítási célokra;

parfümvizek, illatosított vizek; pézsma [illatszer]; ragasztószerek kozmetikai használatra; ragasztószerek műhajak

rögzítéséhez; ragasztószerek műszempillákhoz; rózsaolaj; ruhaillatosító zacskók, tasakok; rúzstokok; samponok;

smink (1); smink (2); sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító, sminklemosó

készítmények; szappan (1); szappan (2); száraz samponok; szemöldökceruzák (1); szemöldökceruzák (2);

szempillaspirál; vatta kozmetikai használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; virágkivonatok [illatszerek];

 zselés szempárnák kozmetikai célokra; zsírok kozmetikai célokra.
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 26    Zsinórok, fonatok és hímzések, valamint rövidáru szalagok és masnik; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak,

 gombostűk és tűk; művirágok; hajdíszek; póthajak.

 ( 111 )  230.838

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 02084

 ( 220 )  2019.07.01.

 ( 732 )  Kurucz-Kováts Dóra Andrea, Budapest (HU)

 ( 541 )  XALMA

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

 22    Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,

 gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok.

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

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

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

 ( 111 )  230.839

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 00203

 ( 220 )  2019.01.24.

 ( 732 )  Pharmapolis Klaszter Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Kiss Attila Tamás, Debrecen

 ( 541 )  Pharmapolis Open Tennis Cup

 ( 511 )  41    Gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; online, nem letölthető videók biztosítása; partik szervezése [szórakoztatás];

 sportversenyek rendezése; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  230.840

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 02292

 ( 220 )  2019.07.24.

 ( 732 )  Diante Nova Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Férfi, női és gyermek ruházat.

 ( 111 )  230.841

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 18 03640

 ( 220 )  2018.12.07.

 ( 732 )  VÖRÖSKŐ Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  Gépek szeretettel!
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 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az elektromos, elektronikus és

elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével kapcsolatban; online kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások elektromos, elektronikus és elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével

kapcsolatban; elektromos, elektronikus és elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével

kapcsolatos, katalógusok alapján biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások; elektromos háztartási készülékek és

gépek, nevezetesen mosógépek, centrifugák, mosogatógépek, vasalókészülékek kereskedelmével kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; háztartási és konyhai használatra szolgáló elektromos, elektronikus és

elektromechanikus berendezések és készülékek, konyhai robotgépek, elektromos habverők, elektromos keverők,

elektromechanikus darálók és őrlőgépek és kávédarálók kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; háztartási és konyhai használatra szolgáló elektromos dagasztógépek, elektromos gyümölcsprések

és gyümölcscentrifugák, elektromos konzervnyitók, elektromechanikus habverők és vágókészülékek, elektromos

kések, habverők kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; porszívók és

padlófényező gépek, szőnyegápoló berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; mágneses adathordozók, írható lemezek, számológépek kereskedelmével kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; adatfeldolgozó készülékek, számítógépek, számítógépes perifériás eszközök,

nevezetesen monitorok, nyomtatók, billentyűzetek, számítógépes egerek, botkormányok (joystick),

csatlakozótáblák, meghajtók, szkennerek, grafikai és hálózati kártyák, modemek, interfészek, írható lemezek,

merevlemezek, csatlakozókábelek, adathordozókon rögzített számítógépes programok, számítógépes játékok,

szoftveralkalmazások kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hang és/vagy képek

és/vagy elektromosan feldolgozott adatok rögzítésére, továbbítására vagy sokszorosítására szolgáló berendezések,

rádió- és tévékészülékek, CD-lejátszók, videokészülékek, fejhallgatók, mikrofonok, erősítők, hangszórók

kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; antennák, telefonok, mobiltelefonok,

telefonkészülékek, üzenetrögzítők, faxgépek, műholdas vevőberendezések, műholdantennák és vevőkészülékek,

műsoros és üres hang-, kép- és adathordozók, CD lemzek, CD-ROM-ok, video- és audioszalagok és -kazetták

kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; videolejátszók és -felvevők, videokamerák

és kamerák (fényképészet), hang rögzítésére vagy sokszorosítására szolgáló berendezések kereskedelmével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; fényképészeti, filmes és optikai berendezések és

készülékek, fényképészeti kamerák, lencsék, távcsövek, elektronikus képrögzítő és képmásoló berendezések,

videokamerák, filmfelvevő kamerák, nyomtatók, videofelvevők, videokamerák, projektorok kereskedelmével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; elektromos mérőeszközök, elektromos vasalók, gőzvasalók,

világításra, fűtésre, gőzfejlesztésre, főzésre, hűtésre, szárításra, szellőztetésre, vízellátásra és egészségügyi célokra

használt berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; klímaberendezések

kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hajformázásra és -szárításra használt

elektromos készülékek és berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

háztartási és konyhai használatú elektromos berendezések, nevezetesen fűtőberendezések, hajszárítók, elektromos

sugárzókészülékek, hőlámpák és UV-lámpák, barnítóberendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; légkondicionáló berendezések, párásítók, légtisztítók, ventilátorok, elektromos

szárítógépek, jégkészítők, gázkályhák és elektromos tűzhelyek, főzőlapok, mikrohullámú sütők, hűtőgépek,

fagyasztóberendezések, vízmelegítők, lámpák, izzók kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; kávés- és teáspoharak, fogápoló készítmények, hajápoló készítmények kereskedelmével

 kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.842

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 18 03639

 ( 220 )  2018.12.07.

 ( 732 )  VÖRÖSKŐ Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest
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 ( 541 )  Gépek sok szeretettel!

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az elektromos, elektronikus és

elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével kapcsolatban; online kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások elektromos, elektronikus és elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével

kapcsolatban; elektromos, elektronikus és elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével

kapcsolatos, katalógusok alapján biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások; elektromos háztartási készülékek és

gépek, nevezetesen mosógépek, centrifugák, mosogatógépek, vasalókészülékek kereskedelmével kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; háztartási és konyhai használatra szolgáló elektromos, elektronikus és

elektromechanikus berendezések és készülékek, konyhai robotgépek, elektromos habverők, elektromos keverők,

elektromechanikus darálók és őrlőgépek és kávédarálók kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; háztartási és konyhai használatra szolgáló elektromos dagasztógépek, elektromos gyümölcsprések

és gyümölcscentrifugák, elektromos konzervnyitók, elektromechanikus habverők és vágókészülékek, elektromos

kések, habverők kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; porszívók és

padlófényező gépek, szőnyegápoló berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; mágneses adathordozók, írható lemezek, számológépek kereskedelmével kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; adatfeldolgozó készülékek, számítógépek, számítógépes perifériás eszközök,

nevezetesen monitorok, nyomtatók, billentyűzetek, számítógépes egerek, botkormányok (joystick),

csatlakozótáblák, meghajtók, szkennerek, grafikai és hálózati kártyák, modemek, interfészek, írható lemezek,

merevlemezek, csatlakozókábelek, adathordozókon rögzített számítógépes programok, számítógépes játékok,

szoftveralkalmazások kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hang és/vagy képek

és/vagy elektromosan feldolgozott adatok rögzítésére, továbbítására vagy sokszorosítására szolgáló berendezések,

rádió- és tévékészülékek, CD-lejátszók, videokészülékek, fejhallgatók, mikrofonok, erősítők, hangszórók

kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; antennák, telefonok, mobiltelefonok,

telefonkészülékek, üzenetrögzítők, faxgépek, műholdas vevőberendezések, műholdantennák és vevőkészülékek,

műsoros és üres hang-, kép- és adathordozók, CD lemzek, CD-ROM-ok, video- és audioszalagok és -kazetták

kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; videolejátszók és -felvevők, videokamerák

és kamerák (fényképészet), hang rögzítésére vagy sokszorosítására szolgáló berendezések kereskedelmével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; fényképészeti, filmes és optikai berendezések és

készülékek, fényképészeti kamerák, lencsék, távcsövek, elektronikus képrögzítő és képmásoló berendezések,

videokamerák, filmfelvevő kamerák, nyomtatók, videofelvevők, videokamerák, projektorok kereskedelmével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; elektromos mérőeszközök, elektromos vasalók, gőzvasalók,

világításra, fűtésre, gőzfejlesztésre, főzésre, hűtésre, szárításra, szellőztetésre, vízellátásra és egészségügyi célokra

használt berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; klímaberendezések

kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hajformázásra és -szárításra használt

elektromos készülékek és berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

háztartási és konyhai használatú elektromos berendezések, nevezetesen fűtőberendezések, hajszárítók, elektromos

sugárzókészülékek, hőlámpák és UV-lámpák, barnítóberendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; légkondicionáló berendezések, párásítók, légtisztítók, ventilátorok, elektromos

szárítógépek, jégkészítők, gázkályhák és elektromos tűzhelyek, főzőlapok, mikrohullámú sütők, hűtőgépek,

fagyasztóberendezések, vízmelegítők, lámpák, izzók kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; kávés- és teáspoharak, fogápoló készítmények, hajápoló készítmények kereskedelmével

 kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.843

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 02289

 ( 220 )  2019.07.23.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Parfümökkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; kozmetikumokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

kozmetikumokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások;

online rendelési szolgáltatások; kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi

 bolti szolgáltatások; hajápoló termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.845

 ( 151 )  2020.02.24.

 ( 210 )  M 19 02405

 ( 220 )  2019.08.05.

 ( 732 )  ÉPITECH Kivitelező és Marketing Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kiállítások, konferenciák,

 szakmai képzések, programok, versenyek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  230.846

 ( 151 )  2020.02.24.

 ( 210 )  M 18 02861

 ( 220 )  2018.10.03.

 ( 732 )  Vajda Virág Annamária, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Bohli Krisztina, Pécs

 ( 541 )  Prézli

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  230.847

 ( 151 )  2020.02.24.

 ( 210 )  M 19 02727

 ( 220 )  2019.09.10.

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

 ( 541 )  PANANGIN ACTIVE

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  230.848

 ( 151 )  2020.02.24.

 ( 210 )  M 19 01444

 ( 220 )  2019.05.06.

 ( 732 )  Marquard Média Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ShoppieGo

 ( 511 )  9    Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver.

  29    Játékok és játékszerek; videojátékok.

 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
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sportesemények szponzorálásával; árverési szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások

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

promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési

felület kölcsönzése; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi es üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ

és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi-

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

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

karbantartása; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek; hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

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

telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti vizsgálatok,

kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek

 számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 41    Divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

elektronikus kiadványszerkesztés; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; know-how

átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; nem

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; partik tervezése [szórakoztatás]; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított játék szolgáltatások; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szórakozási, szórakoztatási

 információk; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  230.849

 ( 151 )  2020.02.24.

 ( 210 )  M 19 01431

 ( 220 )  2019.05.03.

 ( 732 )  UNILEVER Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ÉLJEN A RAMAZURI!

 ( 511 ) 3    Szappan; piperecikkek; test púder, haj- és testápoló folyadék, a fejbőr és a haj ápolására szolgáló

készítmények; samponok és kondicionálók, hajban lévő csomók eltávolítására szolgáló hajápoló készítmények;

fogpaszta; készítmények a száj és a fogak ápolásához; nem gyógyhatású piperecikkek; fürdő- és

tusolókészítmények; babafürdető készítmények; (bőr) krémek, bőrápoló készítmények; olajok, krémek és tejek a

hajra, a testre és a bőrre; napozáshoz való készítmények, napvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek;

kozmetikai szerek; vazelin; ajakkondicionálók; hintőpor, pipere célokra; vatta, vattapálcikák; kozmetikai

 vattalabdacsok, kendők vagy törlők; nedvesített vagy impregnált tisztító tamponok, kendők vagy törlők.

 16    Eldobható papírpelenkák és papírpelenka-betétek; gyermekegészséggel és gyermekápolással kapcsolatos

 könyvek és füzetek.

 ( 111 )  230.850

 ( 151 )  2020.02.24.

 ( 210 )  M 19 02586
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 ( 220 )  2019.08.26.

 ( 732 )  Phoenix Teqball Academy Sportegyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Farkas Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; tanítási és

 oktatási anyagok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek.

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

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

 ( 111 )  230.852

 ( 151 )  2020.02.24.

 ( 210 )  M 19 02845

 ( 220 )  2019.09.18.

 ( 732 )  MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Les Cascades

 ( 511 )   33    Borok; habzó bor, pezsgő; alkoholos italok (sörök kivételével).

 ( 111 )  230.853

 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02416

 ( 220 )  2019.08.05.

 ( 732 )  Adrienne Feller Cosmetics Zrt., Jászfényszaru (HU)

 ( 541 )  PANNONESSENCE

 ( 511 ) 3    Aromaterápiás készítmények; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; aromák [esszencia olajok];

aromatikus esszencia olajok; bőrápoló olajok [nem gyógyhatású]; illóolajok kozmetikai használatra;

kozmetikumok; natúrkozmetikumok; nem gyógyhatású kozmetikumok; olajok test- és szépségápoláshoz; olajok

 kozmetikai célokra; kozmetikai testápoló készítmények.

 ( 111 )  230.854

 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02417

 ( 220 )  2019.08.05.

 ( 732 )  Adrienne Feller, Jászfényszaru (HU)

 ( 541 )  Hungarian Spring

 ( 511 ) 3    Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aloe vera zselé kozmetikai célokra; babaápoló termékek (nem

gyógyhatású); balzsamok nem gyógyászati célokra; hialuronsavat tartalmazó kozmetikumok; illatosított

folyadékok, oldatok [piperekészítmények]; illatosított testápolók [piperekészítmények]; illóolajok kozmetikai

használatra; kenőcsök kozmetikai használatra; körömágy krémek; kozmetikai folyadékokkal impregnált nedves

törlőkendők; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készletek; kozmetikai szerek; kozmetikai

testápoló készítmények; kozmetikumok; kozmetikumok egyéni használatra; kozmetikumok és kozmetikai

készítmények; kozmetikumok olajok formájában; kozmetikumokkal impregnált tisztító párnák; masszázs zselék,
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gélek, nem gyógyászati célokra; masszázsolajak; masszázsolajok és -tejek; masszírozáshoz használt olajak;

natúrkozmetikumok; nem gyógyhatású balzsamok; nem gyógyhatású bőrápoló folyadékok; nem gyógyhatású

folyadékok, oldatok; nem gyógyhatású fejbőr kezelő készítmények; nem gyógyhatású kozmetikumok; nem

gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású masszázskrémek; nem gyógyhatású

masszázskészítmények; nem gyógyhatású masszázsolajak; nem gyógyhatású piperecikkek; olajok kozmetikai

célokra; olajok test- és szépségápoláshoz; olajok testápolási, higiéniai célokra; orrtisztító készítmények személyes

higiéniai célokra; pedikűr készítmények; természetes kozmetikumok; testápolási és szépségápolási készítmények;

aromák [esszencia olajok]; aromaterápiás készítmények; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra];

aromatikus anyagok [esszencia olajok]; aromatikus esszencia olajok; bőrápoló olajok [nem gyógyhatású];

emulgeált illóolajok; esszenciális olajok; esszenciális olajok egyéni használatra; gyártási eljárásokhoz használt

illóolajok; idegnyugtató esszenciális olajok; illatosított olaj; illatosított termékek gyártásához használt illóolajok;

illatszerek, esszenciaolajok; illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; illóolajok háztartási használatra;

illóolajok ipari használatra; illóolajok, mint ételízesítők; illóolajokból készült ételízesítők; ízesítők, aromák

élelmiszerekhez [illóolajok]; ízesítők, aromák italokhoz [illóolajok]; ízesítők, aromák süteményekhez [illóolajok];

kevert illóolajok; levendulaolaj; mandulaolaj; nem gyógyhatású olajok; növényi illóolajok; olajesszenciák ételek

ízesítésére; olajok illatszerekhez; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; parfümolajok; parfümolajok kozmetikai

készítmények gyártásához; rózsaolaj; szalmagyopár [illóolaj]; szantálfából készült illóolajok; teafaolaj;

 természetes esszenciaolajok; természetes olajok kozmetikai célokra; virágvíz.

 ( 111 )  230.855

 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02418

 ( 220 )  2019.08.05.

 ( 732 )  Adrienne Feller Cosmetics Zrt., Jászfényszaru (HU)

 ( 541 )  HUNGARIAN SECRET

 ( 511 ) 3    Ajak alapozók; arc és test maszkok/pakolások; arc- és testvajak; arcmasszázsolajok; arcolajok; arctisztító

maszkok; arcradír készítmények kozmetikai használatra; arcvaj; bőr-, szem- és körömápoló készítmények;

bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrön használt kozmetikumok; fitokozmetikai

készítmények; folyékony krémek (kozmetikumok); funkcionális kozmetikumok; fürdő- és tusolókészítmények;

fürdő- és zuhanyolajok (nem gyógyhatású); fürdőkészítmények; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra;

hajápoló készítmények; illóolajokkal átitatott kendők, kozmetikai használatra; készítmények haj- és testmosásra;

kézápoló zselék; kézmosó szerek; kéztisztítók; kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kozmetikai

krémek az arc és a test számára; kozmetikai készítmények fürdéshez és zuhanyozáshoz; kozmetikai krémek és

tejek; kozmetikumok krémek formájában; naptejek csecsemőknek; nem gyógyhatású zuhanyolajak; regeneráló

krémek kozmetikai használatra; sminktermékek; szappanok és gélek; szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló

szérumok; szépségápoló tej; szérumok kozmetikai alkalmazásra; test- és arcápoló olajok; test- és arczselék

[kozmetikai cikkek]; testápoló gélek; testápoló zselék; testmasszírozáshoz használt olajok; testpermetek; tisztító

készítmények egyéni használatra; tusoló- és fürdőhab; tusoló- és fürdőzselé; tusoló készítmények; tusolóhabok;

aromák [esszencia olajok]; aromaterápiás készítmények; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra];

aromatikus anyagok [esszencia olajok]; aromatikus esszencia olajok; bőrápoló olajok [nem gyógyhatású];

esszenciális olajok; emulgeált illóolajok; gyártási eljárásokhoz használt illóolajok; illatosított termékek

gyártásához használt illóolajok; illatszerek, esszenciaolajok; illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra;

illóolajok háztartási használatra; illóolajok ipari használatra; illóolajok, mint ételízesítők; illóolajokból készült

ételízesítők; kevert illóolajok; melegítés hatására aromát kibocsátó illatosított olajok; nem gyógyhatású olajok;

növényi illóolajok; olajok illatszerekhez; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; parfümolajok; parfümolajok

kozmetikai készítmények gyártásához; természetes esszenciaolajok; természetes olajok kozmetikai célokra;

 virágvíz.

 ( 111 )  230.856
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 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02408

 ( 220 )  2019.08.05.

 ( 732 )  Digital Media and Communications Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PREMIER4

 ( 511 )  35    Médiakapcsolati szolgáltatások; közönségszolgálattal kapcsolatos konzultáció; közönségszolgálati

tanulmányok; közönségszolgálati [PR] konzultáció; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök segítségével, az úgynevezett

teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása

reklámcélokra; bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; promóciós, reklám célú árubemutatás; hirdetési hely

rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és

bérbeadása; reklámhely biztosítása elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok segítségével;

termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; reklám-, marketing és

hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámok terjesztése online kommunikációs

hálózatokon; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online

kommunikációs hálózaton keresztül; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; hirdetéssel

kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; marketing konzultációs szolgáltatások; promóciók szervezése audiovizuális

média használatával; reklám- és marketing konzultáció; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

 hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása.

 38    Adatátvitel és adatközvetítés; audio adatok interneten keresztül történő továbbítása; audio műsorszórás;

audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás tartalom közvetítése az interneten keresztül;

digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül történő továbbítása; digitális hangsugárzás;

e-sportesemények közvetítése; előfizetéses televíziós műsorszórás; felhasználók által létrehozott tartalom az

internet segítségével történő továbbítása; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek

elektronikus átvitele; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; információk sugárzása televízión

keresztül; interaktív teletext szolgáltatások; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más

kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül

biztosított audio- vagy video-műsorszórási szolgáltatások; interneten keresztül történő videoadatátvitel; internetes

protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó

televízióhoz való hozzáférés biztosítása; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; kábelrádiós átvitel;

kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós

műsorszórási szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kábeltelevíziós műsorszórás és

-közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; kábeltévés közvetítés; kommunikáció biztosítása televíziós

átvitel útján; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; látvány-, képtovábbítás műholdon keresztül; mozifilmek

sugárzása az interneten keresztül; műholdas és kábel közvetítés; műholdas közvetítés; műholdas műsorszórás;

műholdas televíziós műsorszórás; műsoradás kábelen; műsorközvetítés interneten keresztül; műsorok adása

kábelen vagy műholdon keresztül; műsorok átvitele kábelen keresztül; műsorszórás globális számítógépes hálózat

útján; műsorszórás kábelen keresztül; műsorszórási berendezések működtetése [műsorszórási szolgáltatások];

műsorszórással kapcsolatos tájékoztatási szolgáltatások; pay-per-view [fizetős] televíziós műsorszórás és

-közvetítés; pay-per-view [PPV] televíziós adás; pénzügyi információ műholdas közvetítése; pénzügyi információ

televíziós sugárzása; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; rádió- és televízióműsorok műholdas

közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése;

segítségnyújtás kábeltelevíziós kommunikációs szolgáltatások biztosításához; sportrendezvényekhez kapcsolódó

műholdas műsorszóró szolgáltatások; szimultán televíziós közvetítés globális számítógépes hálózatokon,

interneten és vezeték nélküli hálózatokon keresztül; szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; teleshop-műsorok közvetítése; televízió hozzáférés biztosítása

dekódoló készülékeken keresztül; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok
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terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televízióműsorok terjesztése kábelösszeköttetés által;

televízióműsorok video-on-demand és pay-per-view televíziós szolgáltatások igénybevételén keresztül történő

közvetítése; televíziós információközlés; televíziós kábelhálózatok működtetése; televíziós műsorok terjesztése

műhold által; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés;

televíziós műsorszórási szolgáltatások mobiltelefonokhoz; televíziós programok közvetítése; televízióstreaming

interneten keresztül; televizuális kommunikációs szolgáltatások; tv programszórás és -közvetítés; üzlettel

kapcsolatos műholdas műsorszórási szolgáltatások; vezeték nélküli műsorterjesztés; video- és audioműsorok

 közvetítése az interneten keresztül; video on-demand közvetítések; videocasting.

 41    Animációs és élő műsorok gyártása; animációs mozis videoklipek gyártása; animációs műsorok gyártása

televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; animációs rajzfilmek készítése; animációs szolgáltatások; animációs

szórakoztató mozifilm készítésével kapcsolatos szolgáltatások; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel

kapcsolatos szolgáltatások; audio/vizuális bemutatók készítése; audiovizuális felvételek készítése; élő

szórakoztató műsorok rendezése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése;

eredeti felvételek készítése; filmek és videofilmek gyártása; filmek készítése a labdarúgás aspektusairól; filmes és

zenei produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; filmformátumok kidolgozása; filmgyártás; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények biztosítása; filmgyártás oktatási célokra;

filmgyártási szolgáltatások; filmkészítés stúdiókban; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmszerkesztés,

vágás; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang-

és videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési

szolgáltatások; hang- és zenefelvételek készítése; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; hang-

vagy videostúdiók biztosítása; játékfilmgyártás; kábeltelevíziós műsorok gyártása; mobileszközökön közvetíthető

televízióműsorok készítése; moziadaptáció és vágás; mozifilm-gyártási szolgáltatások; mozifilmek gyártása;

mozifilmek készítése; mozifilmek vágása; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; rádiós és

televíziós műsorok készítése; show-k és filmek készítése; sportesemények rendezése televíziók számára;

sportesemények rendezése a rádiók számára; stúdiószolgáltatások televíziók számára; stúdiószolgáltatások

filmfelvételekhez; szinkronizálás; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztatási célú

filmgyártás; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok

formájában; szórakoztató televíziós műsorok készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése];

televízióműsorok bemutatása; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor) gyártás; televíziós műsorok

szindikálása; televíziós műsortervezés [ütemezés]; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós

show-műsor készítés/rendezés; televíziós speciális effektek készítése; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós

szórakoztató műsorok készítése; tévé műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tévéműsorok (el) készítése; tv- és

rádióműsor előkészítés és készítés; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos

 szolgáltatások; tv műsorok készítése; tv-műsorok szerkesztése [vágása].

 ( 111 )  230.857

 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02404

 ( 220 )  2019.08.04.

 ( 732 )  OliDolg Kft, Budapest (HU)

 ( 541 )  KiadLak

 ( 511 ) 9    Adatkezelő szoftverek; számítógépes szoftverek üzleti célokra; fájlmegosztó szoftverek; egységes

 kommunikációs szoftverek.

 ( 111 )  230.858

 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02457

 ( 220 )  2019.08.06.

 ( 732 )  Lahlouh Linda, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Kontra Judit, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák; sporttáskák; sporttáskák, tornazsákok; táskák, kézitáskák;

 utazótáskák és bőröndök; univerzális hordtáskák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  27    Jógaszőnyegek.

 28    Edző felszerelések sportoláshoz; edzőszalagok; fitness labdák; jógablokkok; jógahinták; jógalabdák;

 jógaszalagok; sportcikkek; sportcikkek hordozására alkalmas táskák; sportfelszerelés.

 41    Blogírási szolgáltatások; elektronikus publikációk biztosítása; füzetek kiadása; oktatási anyagok kiadása;

podcastok létrehozása [írása]; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; oktatás és tanítás; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális

eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és

 kulturális tevékenységek; sportolási és kikapcsolódási szolgáltatások biztosítása.

 ( 111 )  230.860

 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02566

 ( 220 )  2019.08.16.

 ( 732 )  DC-2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Geiszt Ügyvédi Iroda, dr. Geiszt Éva, Veszprém

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  230.861

 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02711

 ( 220 )  2019.09.08.

 ( 732 )  Breszkovics Botond, Barcs (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  230.862
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 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02723

 ( 220 )  2019.09.09.

 ( 732 )  B2i Healthcare Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tekler Norbert, Tekler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  deepEHR

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

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

 ( 111 )  230.863

 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02859

 ( 220 )  2019.09.19.

 ( 732 )  MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Böde Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; hirdetési- és reklám szolgáltatások; írott kommunikáció és adatok regisztrálása;

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információk nyújtása fogyasztóknak;

kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül; kereskedelmi információs szolgáltatások;

marketing szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; webindexelés kereskedelmi vagy

reklám célokra; online pénzügyi szolgáltatás-összehasonlítások biztosítása; pénzügyi és biztosítási szolgáltatások

 reklámozása harmadik fél nevében.

 36    Számítógépes adatbázisból vagy internetről on-line elérhető pénzügyi információs szolgáltatások;

biztosításközvetítés; faktorálás; finanszírozási szolgáltatások; finanszírozási és hitel szolgáltatások; banki és

finanszírozási szolgáltatások; gépjármű finanszírozási szolgáltatások; ipari finanszírozási szolgáltatások; kölcsön

és hitel szolgáltatások; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön, hitel, és lízing szolgáltatások; kölcsönnyújtás; kölcsönök

és hitelszolgáltatások; pénzügyi kölcsönök; pénzügyi kölcsönök nyújtása biztosíték ellenében; kölcsönök nyújtása

biztosíték ellenében; kölcsönök, jelzálogok és kezességek finanszírozása; részletfizetéses kölcsönök ügyintézése;

vállalati kölcsönök; személyi kölcsön finanszírozás; vásárlói kölcsönök biztosítása; online banki szolgáltatások;

árucikkek, áruk vásárlásával és kereskedelmével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi

szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; biztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; interneten és

telefonon nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott pénzügyi szolgáltatások; járművek

biztosításával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; légi járművek vásárlásával kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; nyíltvégű pénzügyi szolgáltatások; online pénzügyi információk szolgáltatása; pénzügyek,

pénzügyi szolgáltatások; 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;

pénzügyi szolgáltatások gépjármű vásárláshoz; pénzügyi szolgáltatások nyújtása; pénzügyi szolgáltatások online

 lebonyolítása.

  39    Járművek kölcsönzése és bérbeadása.

 ( 111 )  230.864

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 5. szám, 2020.03.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M730



 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02860

 ( 220 )  2019.09.19.

 ( 732 )  MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Böde Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Árucikkek, áruk vásárlásával és kereskedelmével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; biztosítási és

pénzügyi információk nyújtása és konzultációs szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal

kapcsolatos információnyújtás; biztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; gépjármű-kereskedelemmel

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; gépjárművekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; hitelnyújtással

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; járművek biztosításával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; légi járművek

vásárlásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; nyíltvégű pénzügyi szolgáltatások; pénzügyek, pénzügyi

szolgáltatások; pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi hitelképesség vizsgálata; pénzügyi

hitelszolgáltatások; pénzügyi kölcsönök; pénzügyi kölcsönök nyújtása biztosíték ellenében; pénzügyi lízing;

pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások a pénzkölcsönzés területén; pénzügyi szolgáltatások,

bankügyletek; pénzügyi szolgáltatások gépjármű vásárláshoz; pénzügyi szolgáltatások nyújtása; személyre

szabott pénzügyi és banki szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi szolgáltatások; vállalatok és

magánszemélyek hitelképességével kapcsolatos pénzügyi tájékoztatás; vállalkozással kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; kölcsön és hitel szolgáltatások; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön, hitel, és lízing szolgáltatások;

kölcsönnyújtás; kölcsönök és hitelszolgáltatások; kölcsönök nyújtása biztosíték ellenében; részletfizetéses

 kölcsönök ügyintézése; vállalati kölcsönök; vásárlói kölcsönök biztosítása.

  39    Járművek kölcsönzése és bérbeadása.

 ( 111 )  230.865

 ( 151 )  2020.02.28.

 ( 210 )  M 19 02058

 ( 220 )  2019.06.28.

 ( 732 )  Ungor Pál, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  ROYAL SZŐLŐ, egy legendás íz újratöltve

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

 ( 111 )  230.867

 ( 151 )  2020.02.27.

 ( 210 )  M 19 02799

 ( 220 )  2019.09.16.

 ( 732 )  Brandlift Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  230.868
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 ( 151 )  2020.02.27.

 ( 210 )  M 19 02217

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  MrB Exclusive Beton Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  Ökoface

 ( 511 )  19    Beton; cement; burkolatok, nem fémből, építési célokra; burkolólapok építéshez, nem fémből; építőelemek

betonból; építőelemek cementből; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; építőkövek; járólapok, nem fém;

művészeti tárgyak betonból vagy cementből; nem fém építőanyagok; betonból készült vagy beton alapú

burkolatok; betonból készült vagy beton alapú homlokzatburkolatok; betonból készült vagy beton alapú

padlóburkolatok; cementből készült vagy cement alapú burkolatok; cementből készült vagy cement alapú

homlokzatburkolatok; cementből készült vagy cement alapú padlóburkolatok; beton vagy cement anyagok,

 építéshez és építkezéshez; beton vagy cement oszlopok.

 37    Építés; kőművesmunkák; homlokzati burkolatok építése; burkolás; betonból vagy cementből készült elemek

 beépítése.

 ( 111 )  230.869

 ( 151 )  2020.02.27.

 ( 210 )  M 19 02801

 ( 220 )  2019.09.16.

 ( 732 )  Prizma FM Befektetési Zrt., Budapest (HU)

 Prizma-Food Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt., Budapest (HU)

 Prizma FM Services Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma Security Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma Higiénia Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma Work Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma 24 Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma Flottakezelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Járműmosás; járművek karbantartása; járművek tisztítása; konyhai felszerelések üzembe helyezése;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása;

patkányirtás; úttisztítás; vízvezeték-szerelés; épületek [belső] tisztítása, takarítása; felvonók felszerelése és

javítása; fertőtlenítés; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; hóeltakarítás; kazánok tisztítása és

javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása; úszómedencék karbantartása; villanyszerelők által nyújtott

szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések

 zavarmentesítése.

  42    Energiatakarékossági tanácsadás; önkiszolgáló éttermek.

 43    Kantinok, büfék, étkezdék; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

 ügyintézése]; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

  44    Pázsitgondozás; kertészeti szolgáltatások.

  45    Betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; éjjeliőr-szolgáltatások; őrző-védő szolgáltatások.

 ( 111 )  230.870

 ( 151 )  2020.02.27.

 ( 210 )  M 19 02802
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 ( 220 )  2019.09.16.

 ( 732 )  Prizma Security Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt., Budapest (HU)

 Prizma FM Befektetési Zrt., Budapest (HU)

 Prizma FM Services Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma Higiénia Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma Work Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma 24 Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma Flottakezelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma-Food Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Járműmosás; járművek karbantartása; járművek tisztítása; konyhai felszerelések üzembe helyezése;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása;

patkányirtás; úttisztítás; vízvezeték-szerelés; épületek [belső] tisztítása, takarítása; felvonók felszerelése és

javítása; fertőtlenítés; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; hóeltakarítás; kazánok tisztítása és

javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása; úszómedencék karbantartása; villanyszerelők által nyújtott

szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések

 zavarmentesítése.

  42    Energiatakarékossági tanácsadás; önkiszolgáló éttermek.

 43    Kantinok, büfék, étkezdék; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

 ügyintézése]; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

  44    Pázsitgondozás; kertészeti szolgáltatások.

  45    Betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; éjjeliőr-szolgáltatások; őrző-védő szolgáltatások.

 ( 111 )  230.871

 ( 151 )  2020.02.27.

 ( 210 )  M 19 02944

 ( 220 )  2019.09.25.

 ( 732 )  Völgyzugoly Műhely Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  VZM közösségi tervezés

 ( 511 )  41    Egyetemi vagy főiskolai oktatás; felnőttképzés; felnőttoktatás; felsőoktatási szintű kurzusok biztosítása;

felsőoktatási szolgáltatások; képzés a kommunikációs technikák terén; képzés a kommunikációs technikákkal

kapcsolatban; képzés a tervezés területén; képzés és oktatás; képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás

biztosítása; képzések tartása; képzések szervezése; képzési célú műhelyek; képzési szolgáltatások alkalmazottak

számára; képzési tanfolyamok biztosítása; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos

konferenciák szervezése; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

mérnöki tevékenységgel kapcsolatos tanfolyamok; mérnöki tanfolyamok lebonyolítása; mérnöki oktatással

kapcsolatos szolgáltatások; mérnöki oktatással kapcsolatos főiskolai szolgáltatások; mérnökképzéssel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; oktatás és képzés biztosítása; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok

terjesztése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások kommunikációs készségekkel kapcsolatban;

oktatások szervezése és lebonyolítása; szakmai készségfejlesztés; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése;

tanfolyamok szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése oktatási

intézményekben; tanfolyamok szervezése, tartása; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos tanfolyamok

szervezése; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tervezéssel, formatervezéssel

kapcsolatos tanfolyamok; tervezéssel kapcsolatos képzési szolgáltatások; továbbképzés; továbbképzési
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 szemináriumok szervezése; továbbképzési tanfolyamok szervezése.

 42    Építészeti tervezéshez kapcsolódó szakszolgáltatások; építészeti tervezéssel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; területfejlesztésre vonatkozó építészeti szolgáltatások; várostervezés; várostervezési tanácsadási

szolgáltatások; várostervezéssel kapcsolatos kutatás; tervezési tanácsadás; tervezéssel kapcsolatos kutatások;

 mérnöki tervezési szolgáltatások; mérnöki tervezés; mérnöki szolgáltatások, munkák.

 ( 111 )  230.872

 ( 151 )  2020.02.27.

 ( 210 )  M 19 02937

 ( 220 )  2019.09.24.

 ( 732 )  Dr. Csizmadia András, Nagykovácsi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás, szórakozás és sport; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolással kapcsolatos

szórakoztatás; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; fesztiválok szervezése;

fesztiválok szervezése kulturális célokra; idegenvezetős túrák levezetése; idegenvezetős túrák lebonyolítása

kulturális helyszíneken oktatási célokból; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú műhelyek;

kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú ünnepségek

szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és

konferenciák szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális szolgáltatások; oktatás és tanítás; partik

tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás); szórakoztatás podcaston

keresztül; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; borászati oktatás; borászattal kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; borkóstolás [oktatási szolgáltatások]; borkóstolási események oktatási célokra; borkóstolási

szolgáltatások (oktatás); borkóstolók szervezése és lebonyolítása oktatási célokból; borpincér képzések;

élelmiszeripari technológiával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; etikett oktatás; étrenddel, diétával kapcsolatos

oktatás [nem orvosi]; étrenddel kapcsolatos oktatási kurzusok biztosítása; éttermi szolgáltatások nyújtásával

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; életmód tanácsadás (képzés); főzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

illemszabályokkal kapcsolatos oktatás; iskolai szolgáltatások; képzés és oktatás; képzések tartása; képzések

szervezése; képzési tanácsadás; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási

anyagok terjesztése; oktatási bizonyítványok odaítélése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása;

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

szervezése; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és tanítási

anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási események szervezése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási

felmérések, vizsgálatok; oktatási konferenciák levezetése; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatási

programok szervezésének szolgáltatásai; oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási szemináriumok; oktatási

szemináriumok szervezése; szakképzési tanfolyamok biztosítása; szakképzési és képzési szolgáltatások;

szemináriumok; szemináriumok rendezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; vendéglátással kapcsolatos oktatás; vezetett tanulmányi túrák lebonyolítása; vezetett

tanulmányi túrák szervezése; workshopok és szemináriumok rendezése; workshopok [képzés] szervezésével,

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; vizsgaszervezés [oktatási].
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 ( 111 )  230.873

 ( 151 )  2020.02.28.

 ( 210 )  M 19 02678

 ( 220 )  2019.09.04.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 111 )  230.874

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 03022

 ( 220 )  2019.10.01.

 ( 732 )  KVX Innovations Kft., Villány (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média;

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

 szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép szoftver tanácsadás; szoftverek

frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás;

 szoftvertelepítés; szoftvertervezés.

 ( 111 )  230.875

 ( 151 )  2020.03.03.

 ( 210 )  M 19 02589

 ( 220 )  2019.08.25.

 ( 732 )  Dr. Varga István Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  LIBER Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PROVARIS

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; adatbázisok engedélyeztetése (jogi szolgáltatások); adózással kapcsolatos jogi

tanácsadás; alternatív vitarendezési szolgáltatások (jogi szolgáltatások); alternatív vitarendezési szolgáltatások;

arbitrációs szolgáltatások; békéltető szolgáltatások; cégbejegyzési szolgáltatások; copyright (szerzői jog)

menedzsment; egyeztetési, közvetítési és békéltetetési szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése; fogyasztói

jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások (jogi tanácsadás); fogyasztói jogokkal kapcsolatos információs

szolgáltatások; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi dokumentumok

hitelesítése; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások; jogi közvetítési

szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi kutatások; jogi

segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények biztosítása;

jogi szakvélemények készítése; jogi szolgáltatások megszervezése; jogi szolgáltatások vállalatok alapításával és

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

jogi szolgáltatásokról szóló tájékoztatás honlapokon keresztül; jogi tanácsadás; jogi tanácsadás és képviselet; jogi
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ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi

ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások); közbenjárás; közvetítés jogi

eljárásoknál; litigációs segítségnyújtási szolgáltatások; litigációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások;

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

védjegyfigyelési szolgáltatások; védjegyügynök szolgáltatásai; védjegyoltalom kezelése, ügyintézése; védjegy

monitoring [jogi szolgáltatások]; védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás; védjegyek engedélyeztetésével

kapcsolatos tanácsadás; védjegyfigyelési szolgáltatások jogi tanácsadási célra; védjegyek regisztrálásával

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

szabadalmi ügyvivői szolgáltatások; szabadalmak kezelése, ügyintézése; szabadalmi oltalommal kapcsolatos

tanácsadás; szabadalmak engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szabadalmakkal kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szabadalmak hasznosításával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; jogi tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; szellemi tulajdonra

vonatkozó tanácsadási szolgáltatások a szabadalmak és szabadalmi kérvények terén; szellemi tulajdon védelme;

szellemi tulajdon kezelése; szellemi tulajdonjogok érvényesítése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos szolgáltatások;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi

tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdonnal kapcsolatos vizsgálatok, kutatások;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos információk nyújtása; szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi tanácsadás;

szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon

megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; domain nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  230.876

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02874

 ( 220 )  2019.09.20.

 ( 732 )  Formatex Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 ( 111 )  230.877

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02741

 ( 220 )  2019.09.12.

 ( 732 ) Liaoyang Baile Health Care Products Co., Ltd., Shoushan Town, Liaoyang County, Liaoning Province

 (CN)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Szexuális síkosítószerek; hajkrémek gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra;

gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; zsírok gyógyászati célokra; sperma mesterséges

megtermékenyítéshez; oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra; glicerin gyógyászati célokra;

 hüvelyöblítők egészségügyi célokra; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra.

 10    Masszázsberendezések; vibromasszázs készülékek; gyógyászati készülékek és eszközök; szexuális

játékszerek; mellszívók; cumisüvegtartók; óvszerek; szexbabák; művégtagok; műmellek; masszírozó kesztyűk;

pesszáriumok; hüvelyi [vaginális] fecskendők; fogamzásgátló eszközök; esztétikai masszírozó készülékek;
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 vibrátorok ágyakhoz; készülékek csecsemők szoptatásához; méhfecskendők; cumik; menstruációs csészék.

 25    Ruházati cikkek; lábbelik; sapkák; harisnyaáruk, kötöttáruk; sálak; bőrövek [ruházat]; alsóruházat,

 fehérneműk; csecsemőkelengyék, babakelengyék; nyakkendők; kesztyűk.

 ( 111 )  230.878

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02613

 ( 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.

 ( 111 )  230.879

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02452

 ( 220 )  2019.08.07.

 ( 732 )  Louis Vuitton Malletier, Paris (FR)

 ( 300 )  4523110 2019.02.07. FR

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NOMADE

 ( 511 ) 3    Tisztító, polírozó, súroló és csiszoló készítmények; bőrtisztító és polírozó készítmények; bőrfehérítő

készítmények; bőr- és cipőtisztító és polírozó készítmények; polírozóviasz; bőrviasz; bőrkonzerváló szerek

[fényesítők, fényezők]; krémek bőrökhöz; bőrápoló tej; bőrfényező szerek; bőrkonzerváló szerek [fényesítők,

fényezők]; konzerválószerek bőrökhöz [fényesítők]; konzerváló krémek bőrökhöz; bőrfehérítő készítmények;

 foltok elleni hatóanyagok tisztítási célokra.

4    Világító üzemanyag; gyertyák [világítás]; lámpabelek, kanócok; fa [tüzelőanyag]; világításhoz használt

 gázok.

9    Tudományos készülékek és berendezések; hajózási készülékek és műszerek; földmérő berendezések és

eszközök; fényképészeti készülékek és eszközök; filmfelvevő készülékek, berendezések; súlymérő készülékek és

eszközök; mérőeszközök- és berendezések; jelző berendezések és készülékek; ellenőrző (felügyelő) berendezések

és készülékek; oktatási készülékek és eszközök; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangátvitelre szolgáló

készülékek; hangreprodukáló készülékek; képrögzítő készülékek; képátvitelre szolgáló készülékek;

képreprodukáló készülékek; digitális tárolási média; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek;

számológépek; adatfeldolgozó berendezések; számítógépek; táblagépek; okostelefonok; digitális könyvolvasók;

játékszoftverek; számítógépes programok, rögzített; számítógéphez kialakított perifériák; detektorok; elektromos

kábelek; elektromos relék; búvárruhák; búvárkesztyűk; búvármaszkok; védőruhák balesetek, sugárzás és tűz

ellen; védőeszközök személyek balesetvédelmére; tűzoltókészülékek; háromdimenziós szemüvegek; virtuális

valóság headsetek; chipkártyák [integrált áramos kártyák]; számítógép hordozó tokok, táskák; okosórák;

elektromos elemek, akkumulátorok; akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; töltőállomások elektromos

 járművekhez; diagnosztikai eszközök nem gyógyászati célokra.

 11    Lámpák; elektromos éjszakai fények; fali világítás; lámpák kültéri használatra; elektromos zseblámpák;

világítástechnikai berendezések; hordozható elektromos ventilátorok; elektromos ventilátorok személyes
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 használatra; reflektoros izzók; napelemes lámpák; reflektor lámpák, fémhalogén fényvetők.

 14    Ékszerek és ékszerészeti termékek (beleértve a divatékszereket); drágakövek, féldrágakövek; igazgyöngy;

ékszertartók [ládikák]; gyűrűk, fülbevalók, mandzsettagombok, karperecek és karkötők, függők ékszerekhez,

brossok, láncok, nyakláncok, függők, kulcskarikák [apró díszekkel, fityegőkkel], nyakkendőtűk, nagy érmék,

medalionok, medálok, ékszerek táskákhoz; ékszerdobozok; nemesfém trófeák; időjelző termékek és időmérő

eszközök, órák, karórák, szíjak órákhoz, ébresztőórák, időmérők, faliórák, dobozok vagy díszdobozok időmérő

 eszközökhöz; órák (időmérő eszközök).

 18    Bőr és műbőr; utazótáskák és bőröndök; poggyász; sporttáskák, tornazsákok; kézitáskák; hátizsákok;

strandtáskák, iskolatáskák, satchel táskák, bevásárlótáskák; utazóládák; utazótáskák ruhákhoz és cipőkhöz;

diplomatatáska és irattáskák, irattartók, aktatáskák (bőráruk); pénztárcák, tárcák, kártyatartók (tárcák), aprópénz

tartók (nem nemesfémből készült), kulcstartó tokok (bőráruk); dobozok bőrből vagy műbőrből; útikészletek,

bőröndszettek (bőráruk), üresen árusított dobozok piperecikkeknek, azaz piperedobozok; bőr levéltárcák,

 retikülök, kézitáskák (alkalmi kistáskák); napernyők, esernyők, ruhák állatoknak, hordozók állatoknak.

 20    Irodabútorok; irodai kellékek [bútorok]; polcos íróasztalok [bútorok]; székek mint irodabútorok; házi, irodai

és kerti bútorok; ülőbútorok; dönthető támlájú székek; irodai székek; irodai forgószékek tervezéshez;

bankettszékek; fejtámla ülő helyzethez; székek [ülések]; nyugszékek; állítható támlájú székek; zsámolyok;

ebédlőszékek; konferencia székek; forgószékek; hintaszékek; felfújható székek; többfunkciós székek, fotelágyak;

talpas székek; dönthető támlájú fotelek, szófák [bútorok]; székek görgős kerekekkel; vázas székek;

babzsák-fotelek; alacsony, karfa nélküli, kandalló mellé való székek; ebédlőasztalok; asztalok; irodai asztalok;

munkapadok, munkaasztalok; összecsukható asztalok; asztalok fémből; kétlábú asztalok; asztalok [bútor];

dohányzóasztalok; kisasztalkák; konferencia asztalok; lehajtható lapú asztalok; íróasztalok és asztalok; konyhai

asztalok; műszaki rajzasztalok; számítógépes asztalok; asztalok kerti használatra; piknik asztalok; falra szerelt

pelenkázók; babaszékek; gyerekülések; székek fémből; padok [bútorok]; etetőszékek [bútorok]; fém padok,

padülések; redőnyös íróasztalok; hordozható álló asztalok; ölbe vehető asztallapok; mozgatható, görgős

íróasztalok; elemes íróasztalok [bútorok]; állítható magasságú íróasztalok; álló asztalok; karosszékek; dönthető

támlájú karosszékek, fotelek; szófa; díványágyak, ágyneműtartós ágyak; fali díványok; kihúzható szófák;

kétszemélyes padok; ágyak gyermekeknek; felhajtható ágyak; állítható ágyak; puffok; hordozható ágyak;

faágyak; ággyá alakítható bútorok; ágyak belső rugózású matracokkal; textilből készült zsák formájú

gyermekágyak; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; gyerekbútorok; polcok mint babaszoba bútorok;

hintaágyak; spanyolfalak, válaszfalak, paravánok [bútor]; kültéri bútorok; kerti bútorok; műanyag kerti bútorok;

fém kerti bútorok; alumínium kerti bútorok; fából készült kerti bútorok; nappali bútorok; hálószobai szekrények;

hálószobabútor; beépített hálószobabútor; ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével; éjjeli szekrények,

ágyszekrények; fésülködő asztal [bútor]; tároló ládák fából; tároló ládák műanyagból; könyvállványok;

 könyvszekrények; bárszékek; napozóágyak; napellenzővel ellátott napozóágyak; tükörkeretek; dísztükrök.

 21    Műtárgyak porcelánból, kerámiából, üvegből, agyagból vagy üvegből, étkészletek; üvegek [tárolóedények];

levesestálak; teáskészletek [teríték]; kávéskészletek; evőpálcikák, konyhai eszközök, kis méretű;

borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvapamacs tartók; cipőkefék; párologtatók; dekantálók; vázák;

gyertyatartók; cipőkanalak; tálalátétek [asztali eszközök]; sámfák [tágítók]; gyertyaoltók; konyhai darálók, nem

elektromosak; piperetáskák, neszesszerek; felszerelt piknikkosarak edénykészlettel; palacknyitók, elektromos és

nem elektromos; dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; konyhai vágódeszkák; kozmetikai kompakt púderek;

sószórók; asztalneműk, főzőedények és tárolók; parfümös üvegek; patika edények; konyhai vízadagolók, nem

nemesfémből; virágtálak nemesfémből; kő padlóvázák; padlóvázák; cserépkorsók; agyak padlóvázák;

 cserépedények; üvegvázák; rituális virágvázák.

 25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; ingek; bőrruházat; övek [ruházat]; bundák, szőrmék [ruházat];

kesztyűk; sálak; nyakkendők; harisnyaáruk, kötöttáruk; zoknik; papucsok; strandcipők; síbakancsok, sícipők;

 sportcipők; alsóruházat, fehérneműk.

 41    Sporttevékenységek, nevezetesen sportesemények, futamok, versenyek és bemutatók létesítése és

szervezése; filmek, televíziós és rádiós műsorok készítése; hajózással, hajózási versenyekkel és vízi járművekkel
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összefüggő szórakoztatási szolgáltatások és tájékoztató szolgáltatások; könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek

publikálása; elektronikus könyvek on-line kiadása; időmérési szolgáltatások sporteseményekhez; hajózási

információk publikálása; helyiségek, körzetek és más intézmények biztosítása sporteseményekhez, futamokhoz,

 versenyekhez és bemutatókhoz; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; fotóriportok készítése.

 ( 111 )  230.880

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 03138

 ( 220 )  2019.10.11.

 ( 732 )  ZV-IMPEX Bt., Szeged (HU)

 ( 541 )  DRESSA

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  230.881

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02595

 ( 220 )  2019.08.23.

 ( 732 )  Axis Bentonit Kft., Erdőkövesd (HU)

 ( 541 )  Axibent

 ( 511 ) 3    Kenőcs; krém; gél kozmetikai célra; arcpakolások; sampon, hajbalzsam; tusfürdő; szappan; nem gyógyászati

 fürdőkészítmény.

 5    Iszap (gyógyhatású).

 ( 111 )  230.882

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 01321

 ( 220 )  2019.04.24.

 ( 732 )  Barabás Csaba Heinz, Tiszafüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához;

ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; árusító standok bérbeadása; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése

más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós

szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; 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; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri

reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés; adatkezelés; szponzorok felkutatása; telemarketing
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szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti közvetítési szolgáltatások

 potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan.

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

lebonyolítása (képzés); bálok szervezése; coaching [tréning]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése es lebonyolítása; fényképészet; fotoriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése;

hangversenyek; koncertek szervezése es lebonyolítása; idegenvezetés tárák levezetése; játékfelszerelések

kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi 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; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások); művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem reklámcélú

szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése;

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése(l); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása; sportversenyek

rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák

kölcsönzése; testnevelés; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vidámparkok; videorögzítés; zenei

 produkciók.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; állatpanziók; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások;

éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek; snack bárok; hordozható épületek, építmények

bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; önkiszolgáló

éttermek (1); panziók; sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai

szobafoglalás; szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz; turistaházak, üdülők;

 üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás.

 ( 111 )  230.883

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 18 02668

 ( 220 )  2018.09.07.

 ( 732 )  Good Karma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Németh Vida Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EAT GOOD DO GOOD FEEL GOOD.

 ( 511 )  43    Gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások (étel- és

 italszolgáltatás); kantinok, büfék, étkezdék; bisztro szolgáltatások; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.884

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 18 02869

 ( 220 )  2018.10.04.

 ( 732 )  www.Napi.hu Online Internetes és Információs Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Folyóiratok; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; grafikai reprodukciók;
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hírlevelek; katalógusok; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2);

 könyvek; naptárak; nyomtatott publikációk; prospektusok; újságok.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; célzott marketing; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

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

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

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

piaci tanulmányok; piackutatás; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; televíziós reklámozás;

üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás,

 információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások.

 41    Fotóriportok készítése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek

 publikálása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása.

 ( 111 )  230.885

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 19 02872

 ( 220 )  2019.09.20.

 ( 732 )  innoGold Pro Üzleti Technológia Fejlesztő Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  230.886

 ( 151 )  2020.03.03.

 ( 210 )  M 19 03012

 ( 220 )  2019.10.01.

 ( 732 )  Kovács Erik, Szigetszentmiklós (HU)

 Vinczellér Dávid, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Elektronikai cikkek értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hangszórók

értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászati célú mágnesek értékesítésével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászati cikkek értékesítésével kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászfelszerelés értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; játékok, játékszerek és ajándéktárgyak értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; korrózió elleni olajok értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

mágnesek értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; reklám- és
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marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók

szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők

értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskák, hátizsákok értékesítésével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; műszaki termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások; elektromos és elektronikus termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Blogírási szolgáltatások; halász- és horgászversenyek szervezése és lebonyolítása; horgászoktatás;

horgászfelszerelés biztosítása; kulturális, szórakoztatási és sportcélú rendezvényszervezés; szabadidős

 rendezvények szervezése; túrázással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások.

 ( 111 )  230.887

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 03014

 ( 220 )  2019.10.01.

 ( 732 )  Bartakovics Gábor, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás és tanítás; online oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból, vagy

 internet vagy extranet útján; online oktatási tanfolyamok biztosítása.

 ( 111 )  230.888

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02740

 ( 220 )  2019.09.12.

 ( 732 )  Tauris, a.s, Rimavská Sobota (SK)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús; húskivonatok; sertéshús; marhahús; baromfi, nem élő; felvágott; sonka; kolbászok; szalonna;

 májpástétomok; kolbászok; tartósított húsok; húskonzervek.

 ( 111 )  230.889

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02737

 ( 220 )  2019.09.11.

 ( 732 )  YUVA Kft., Hidas (HU)

 ( 541 )  SÖRP

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok;

alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktél; aloe vera italok, alkoholmentes;

esszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes;

készítmények italokhoz; limonádék; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k

[gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörök; szasszaparilla [alkoholmentes ital];

 szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; zöldséglevek [italok]; üdítőitalok.

 ( 111 )  230.890
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 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02732

 ( 220 )  2019.09.11.

 ( 732 )  Csömöri Zoltán, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 )  AUTODIGIT

 ( 511 )   37    Jármű és egyéb elektronika javítási és szerelési szolgáltatásai.

  42    Jármű és egyéb elektronika tervezése és fejlesztése.

 ( 111 )  230.891

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 03015

 ( 220 )  2019.10.01.

 ( 732 )  Hajnal Benedek, Tápiószecső (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Mobiltelefon billentyűzetének kis- és nagy kereskedelme; okostelefon billentyűzetének kis- és

nagykereskedelme; bőrből készült mobiltelefon tokok kis- és nagykereskedelme; bőrből készült okostelefon

tokok kis- és nagykereskedelme; okostelefonokhoz dokkoló állomások kis- és nagykereskedelme;

mobiltelefonokhoz dokkoló állomások kis- és nagykereskedelme; okostelefonok edzett üveg kijelzővédőjének

kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon előlapjának kis- és nagykereskedelme; mobiltelefonokhoz tartozó

felszerelések kis- és nagykereskedelme; mobiltelefonok kéz nélküli használatához szükséges felszerelések kis- és

nagykereskedelme; fülhallgatók mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; gyorstöltők mobileszközök kis- és

nagykereskedelme; headsetek mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; hordozótokok mobiltelefonokhoz

kis- és nagykereskedelme; kábelfordítók [kábeladapterek] mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme;

képernyővédők mobiltelefonokhoz készült fóliák formájában kis- és nagykereskedelme; kiegészítő

akkumulátorok mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; kiegészítő hangszórók mobiltelefonokhoz kis- és

nagykereskedelme; kihajtható tokok okostelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; kijelző modulok

mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; kijelzők mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme, kijelzők

okostelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon pántok kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon tartók

kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon tartók, tokok kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon tokok kis- és

nagykereskedelme; mobiltelefon tokok bőrből vagy műbőrből kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon tokok

szövetből vagy textilanyagokból kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon-akkumulátorok kis- és

nagykereskedelme; mobiltelefon tartozékok kis- és nagykereskedelme; adatkábelek, töltőkábelek kis- és

nagykereskedelme; akkumulátorok kis- és nagykereskedelme; autós töltők kis- és nagykereskedelme; bluetooth

hangszóró, kihangosítók kis- és nagykereskedelme; bluetooth headset kis- és nagykereskedelme; hálózati töltők

kis- és nagykereskedelme; headsetek kis- és nagykereskedelme; érintőképernyős ceruza kis- és

nagykereskedelme; selfie botok kis- és nagykereskedelme; SIM kártya adapterek kis- és nagykereskedelme;

mobiltelefon tartók, konzolok kis- és nagykereskedelme; telefonvédők kis- és nagykereskedelme; védőfóliák kis-

és nagykereskedelme; vésztöltők, powerbankok, külső akkumulátorok kis- és nagykereskedelme; vezetékes

 headsetek kis- és nagykereskedelme; VR szemüvegek kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  230.892

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02596

 ( 220 )  2019.08.25.

 ( 732 )  dr. Varga István Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  LIBER Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  PROVARIS VARGA & PARTNERS

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; adatbázisok engedélyeztetése (jogi szolgáltatások); adózással kapcsolatos jogi

tanácsadás; alternatív vitarendezési szolgáltatások (jogi szolgáltatások); alternatív vitarendezési szolgáltatások;

arbitrációs szolgáltatások; békéltető szolgáltatások; cégbejegyzési szolgáltatások; copyright (szerzői

jog)menedzsment; egyeztetési, közvetítési és békéltetetési szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése; fogyasztói

jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások (jogi tanácsadás); fogyasztói jogokkal kapcsolatos információs

szolgáltatások; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi dokumentumok

hitelesítése; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások; jogi közvetítési

szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi kutatások; jogi

segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények biztosítása;

jogi szakvélemények készítése; jogi szolgáltatások megszervezése; jogi szolgáltatások vállalatok alapításával és

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

jogi szolgáltatásokról szóló tájékoztatás honlapokon keresztül; jogi tanácsadás; jogi tanácsadás és képviselet; jogi

ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi

ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások); közbenjárás; közvetítés jogi

eljárásoknál; litigációs segítségnyújtási szolgáltatások; litigációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások;

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

védjegyfigyelési szolgáltatások; védjegyügynök szolgáltatásai; védjegyoltalom kezelése, ügyintézése; védjegy

monitoring [jogi szolgáltatások]; védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás; védjegyek engedélyeztetésével

kapcsolatos tanácsadás; védjegyfigyelési szolgáltatások jogi tanácsadási célra; védjegyek regisztrálásával

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

szabadalmi ügyvivői szolgáltatások; szabadalmak kezelése, ügyintézése; szabadalmi oltalommal kapcsolatos

tanácsadás; szabadalmak engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szabadalmakkal kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szabadalmak hasznosításával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; jogi tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; szellemi tulajdonra

vonatkozó tanácsadási szolgáltatások a szabadalmak és szabadalmi kérvények terén; szellemi tulajdon védelme;

szellemi tulajdon kezelése; szellemi tulajdonjogok érvényesítése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos szolgáltatások;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi

tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdonnal kapcsolatos vizsgálatok, kutatások;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos információk nyújtása; szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi tanácsadás;

szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon

megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; domain nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  230.893

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 03016

 ( 220 )  2019.10.01.

 ( 732 )  Liszenkó Tamás, Debrecen (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Felvásárlásokhoz (üzleti) kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; felvásárlásokhoz kapcsolódó üzleti

tanácsadás; fúziókkal és felvásárlással kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; konzultáció az üzleti felvásárlások
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területén; könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; online piactér biztosítása vállalati fúziókkal és

felvásárlásokkal kapcsolatban; online üzleti hálózati szolgáltatások vállalati fúziókkal és felvásárlásokkal

kapcsolatban; üzleti stratégiai tanácsadás vállalati fúziókkal és felvásárlásokkal kapcsolatban; üzleti tanácsadás és

információk vállalati fúziókkal és felvásárlásokkal kapcsolatban; üzleti tanácsadás vállalati fúziókkal és

felvásárlásokkal kapcsolatban; üzleti tanácsadás vállalatok egyesülésével kapcsolatban; üzleti tanácsadó és

információs szolgáltatások vállalati fúziókkal és felvásárlásokkal kapcsolatban; üzleti utódlás tervezése;

 vállalatok felvásárlásával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  230.894

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02750

 ( 220 )  2019.09.11.

 ( 732 )  Four Lions Group Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Csomagmegőrzés, poggyászmegőrzés.

  43    Vendéglátás, reggeli szolgáltatás.

 ( 111 )  230.896

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02165

 ( 220 )  2019.07.10.

 ( 732 )  Veres 1 Színház Nonprofit Kft., Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Menyhárt Ügyvédi Iroda, Budaörs

 ( 541 )  Mézesvölgyi Nyár

 ( 511 )   41    Előadóművészek szolgáltatásai; színházi produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciók.

 ( 111 )  230.897

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 19 02736

 ( 220 )  2019.09.11.

 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 )  Ritmus Pont

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 mártások; fűszerek; jég.

 ( 111 )  230.898

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02296

 ( 220 )  2019.07.24.
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 ( 732 )  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, Budapest (HU)

 ( 541 )  Szántóföldi Napok

 ( 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.

 ( 111 )  230.899

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02300

 ( 220 )  2019.07.24.

 ( 732 )  Bezzeg Dávid, Budapest (HU)

 ( 740 )  Zafiri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ArguStress

 ( 511 )  9    Mérőberendezés.

  41    Sporttevékenységek.

 ( 111 )  230.900

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 01665

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  Törőcsik János Zoltán, Tatabánya (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  230.901

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02265

 ( 220 )  2019.07.19.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

 ( 541 )  BOR-WAY

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  230.902

 ( 151 )  2020.03.03.

 ( 210 )  M 19 00921

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Kander Ákos 34%, Tiszaeszlár (HU)

 Szabó Zsolt 33%, Földes (HU)

 Sándor István 33%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  Gobang

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek.

 ( 111 )  230.905

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 19 01279

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  Schmidt Henry, Gárdony (HU)
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 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés állatok (kutyák) terápiás és gyógyászati kezeléséhez.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok (kutyák) részére.

 ( 111 )  230.906

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 19 00060

 ( 220 )  2019.01.14.

 ( 732 )  Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, daloskönyvek, folyóiratok, füzetek, grafikus ábrázolások,

hírlevelek, kártyák katalógusok, képek, képregények, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok,

revük (időszaki lapok), naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök,

készülékek kivételével, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, portrék, arcképek, poszterek,

 prospektusok, szórólapok, tárgymutatók, repertóriumok, újságok.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban, állásközvetítő irodák, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás,

áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, becslés

kereskedelmi ügyletekben, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára,

gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom

optimalizálása, információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása

és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,

keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,

munkaerő-toborzás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, Pay Per Click (PPC) hirdetés, piaci

tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek szerkesztése,

reklámszövegek publikálása, statisztikák összeállítása, szövegfeldolgozás, számítógépes nyilvántartások kezelése,

személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése, információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése, kereskedelmi információs ügynökségek,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése, közvéleménykutatás, piackutatás, reklámfilmek

előállítása, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és

 reklámszolgáltatások.

 38    Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus

levelezés, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,

internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák

biztosítása, számítógép terminálok közötti összeköttetések, tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon

vagy más közlési eszköz útján), üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.

 41    Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
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kiadása, fotóriportok készítése, iskolai szolgáltatások (képzés), jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás),

konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás,

oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők,

on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, online, nem letölthető videók biztosítása, sorsolásos

nyereményjátékok lebonyolítása, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú

információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), lap- és folyóirat kiadás, versenyek szervezése (oktatás vagy

 szórakoztatás), videófilmezés.

 44    Orvosi szolgáltatások, alternatív gyógyászati szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, fizioterápia, fizikoterápia, kiropraktika, klinikák, orvosi rendelők

szolgáltatásai, plasztikai sebészet, pszichológus (szolgáltatások), sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai,

szanatóriumok, szauna szolgáltatások, szépségszalonok, szolárium szolgáltatások, szülésznői szolgáltatások,

 terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  230.907

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 19 01112

 ( 220 )  2019.04.03.

 ( 732 )  VRS Sport Group Kft., Szarvas (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Ablaktörlők, szélvédő törlők, billenős tehergépkocsik, kamionok, billenőtestek tehergépkocsihoz,

botkormányok járművekhez, csomagtartók járművekhez, fékbetétek járművekhez, gépkocsi alvázak, gépkocsik,

gépkocsi karosszériák, gépkocsi lengéscsillapítók, gépkocsi lökhárítók, gumiabroncs köpenyek, gumiabroncsok

járműkerekekhez, irányjelzők gépjárművekhez, jachtok, járműablakok, járműajtók, járműalvázak, jármű

burkolatok és huzatok, járműkarosszériák, járműkárpitok, járműülések, járműlökhárítók, kézikocsik, kocsialvázak

járművekhez, komphajók, kormánykerekek járművekhez, kuplungok szárazföldi járművekhez, lakóautók,

lakókocsik, motorkerékpárok, oldalkocsik, sportkocsik, szélvédők, tehergépkocsik, traktorok, táskák

 sportbabakocsihoz, utánfutók járműhöz kapcsolva, versenyautók, vízijárművek, vezető nélküli autók.

 25    Ruházati termékek, női-, férfi-, gyerek- és babaruhák, cipők, szandálok, sportcipők, lábbelik, gyógy- és

normál papucsok, kendők, kabátok, kalapok, táskák, harisnyák, zoknik, blúzok ingek, pólók, kosztümök,

öltönyök, nyakkendők, kesztyűk, pulóverek, ruházati kiegészítők, női-, férfi- gyerek alsóneműk, fürdőruhák,

sportruházat, szabadidőruházat, sálak, fej- és csuklópántok, védőruhák autó-, motor-, kerékpár- és küzdősportok

 számára.

 35    Ruházati termékek, női-, férfi-, gyerek- és babaruhák, cipők, szandálok, sportcipők, lábbelik, gyógy- és

normál papucsok, kendők, kabátok, kalapok, táskák, harisnyák, zoknik, blúzok, ingek, pólók, kosztümök,

öltönyök, nyakkendők, kesztyűk, pulóverek, ruházati kiegészítők, női-, férfi-, gyerek alsóneműk, fürdőruhák,

sportruházat, szabadidőruházat, sálak, fej- és csuklópántok, telefontartók, kulacstartók, védőruhák kereskedelmi

ügyleteinek bonyolítása az autó-, motor-, kerékpár- és küzdősportok számára, beleértve az internetes

kereskedelmet, export-import képviseletet és kereskedelmet is; reklámozás és marketing tevékenységek, autó-,

motor-, kerékpár- és küzdősportokkal kapcsolatos termékek termékbemutatója és ezzel kapcsolatos kiállítások és

 bemutatók szervezése és lebonyolítása üzleti célokra.

 38    Elektronikus levelezés, e-mail, faxok továbbítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, közlések

üvegszálas hálózatok útján, mobil (celluláris) telefon összeköttetés, modemek kölcsönzése, műholdas átvitel,

számítógép terminálok közötti összeköttetések, távközlési berendezések kölcsönzése, telefon összeköttetések,
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telefon szolgáltatások, telefonok kölcsönzése, tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más

közlési eszköz útján), üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése, üzenetküldő

 készülékek bérlete.

 41    Sportversenyek szervezése kiemelten autó-, motor-, kamion- és track versenyek tekintetében; autó-, motor-,

kamion- és track versenyekhez kapcsolódó kulturális programok és szabadidős rendezvények megszervezése és

lebonyolítása; autó-, motor-, kamion- és track versenyekkel összefüggő szakmai képzések, kiemelten

versenyszervezői, bírói, szerelői, informatikai, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vezetéstechnikai

témakörökben különböző sportágak-, kulturális programok- és szabadidős programokkal kapcsolatos szakmai

 képzések; szabadidős és kulturális programok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  230.908

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 19 00059

 ( 220 )  2019.01.14.

 ( 732 )  Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Well&fit

 ( 511 )  16    Albumok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, daloskönyvek, folyóiratok, füzetek, grafikus ábrázolások,

hírlevelek, kártyák katalógusok, képek, képregények, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok,

revük (időszaki lapok), naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök,

készülékek kivételével, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, portrék, arcképek, poszterek,

 prospektusok, szórólapok, tárgymutatók, repertóriumok, újságok.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban, állásközvetítő irodák, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás,

áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, becslés

kereskedelmi ügyletekben, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára,

gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom

optimalizálása, információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása

és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,

keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,

munkaerő-toborzás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, Pay Per Click (PPC) hirdetés, piaci

tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok(röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek szerkesztése,

reklámszövegek publikálása, statisztikák összeállítása, szövegfeldolgozás, számítógépes nyilvántartások kezelése,

személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése, információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése, kereskedelmi információs ügynökségek,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése, közvéleménykutatás, piackutatás, reklámfilmek

előállítása, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és

 reklámszolgáltatások.

 38    Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus

levelezés, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,

internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák

biztosítása, számítógép terminálok közötti összeköttetések, tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon

vagy más közlési eszköz útján), üdvözlőkártyák továbbítása online üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.

 41    Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, divatbemutatók szervezése
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szórakoztatási célokból, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

kiadása, fotóriportok készítése, iskolai szolgáltatások (képzés), jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás),

konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás,

oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők,

on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, online, nem letölthető videók biztosítása, sorsolásos

nyereményjátékok lebonyolítása, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú

információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), lap- és folyóirat kiadás, versenyek szervezése (oktatás vagy

 szórakoztatás), videófilmezés.

 44    Orvosi szolgáltatások, alternatív gyógyászati szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, fizioterápia, fizikoterápia, kiropraktika, klinikák, orvos rendelők

szolgáltatásai, plasztikai sebészet, pszichológus [szolgáltatások], sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai,

szanatóriumok, szauna szolgáltatások, szépségszalonok, szolárium szolgáltatások, szülésznői szolgáltatások,

 terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  230.909

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 19 01280

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  Schmidt Henry, Gárdony (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés állatok (kutyák) terápiás és gyógyászati kezeléséhez.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok (kutyák) részére.

 ( 111 )  230.910

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 19 01283

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  Schmidt Henry, Gárdony (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények állatgyógyászati használatra; állatgyógyászati

használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők állatok (kutyák) számára; tapaszok,

 kötszeranyagok állatgyógyászati használatra.

 41    Szakmai képzés állatok (kutyák) terápiás kezelésére vonatkozóan, szakmai képzés állatok (kutyák) terápiás

 és gyógyászati kezeléséhez.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok (kutyák) részére.

 ( 111 )  230.911

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 19 00605
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 ( 220 )  2019.02.26.

 ( 732 )  Nádassy Koppány, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  230.912

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 18 01271

 ( 220 )  2018.04.20.

 ( 732 )  Győri Likőrgyár Zrt, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Bercsényi Erika, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Pannonhalma eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő és egyben a pálinka földrajzi jelzés

 termékleírásának megfelelő pálinkák.

 ( 111 )  230.913

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 19 00774

 ( 220 )  2019.03.11.

 ( 732 )  Candella Line Kft, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

 alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  230.914

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 19 02141

 ( 220 )  2019.07.09.

 ( 732 )  Luxury Nails Kft., Dunaszeg (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Épített köröm tipek formázására szolgáló porok kis-és nagykereskedelme; építőzselék kis-és
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nagykereskedelme; fedőfények kis-és nagykereskedelme; fedőlakkok, körömlakkvédő rétegek [top coat] kis-és

nagykereskedelme; géllakkok kis-és nagykereskedelme; köröm csillámok kis-és nagykereskedelme; körömápoló

készítmények kis-és nagykereskedelme; körömdíszítő matricák kis-és nagykereskedelme; körömerősítő ragasztók

kis-és nagykereskedelme; körömerősítők kis-és nagykereskedelme; körömfestő tollak kis-és nagykereskedelme;

körömgél, körömzselé kis-és nagykereskedelme; körömjavító készítmények kis-és nagykereskedelme; körömlakk

alapozók kis-és nagykereskedelme; körömlakk készítmények kis-és nagykereskedelme; körömlakk lemosók

kis-és nagykereskedelme; körömlakkok kis-és nagykereskedelme; körömreszelők kis-és nagykereskedelme;

 körömszínező porok kis-és nagykereskedelme; műköröm alapanyagok kis-és nagykereskedelme.

 ( 111 )  230.915

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 210 )  M 18 01384

 ( 220 )  2018.05.03.

 ( 732 )  CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Speciál+ PLUSZ

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok; cement.

 ( 111 )  230.916

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 210 )  M 19 02556

 ( 220 )  2019.08.15.

 ( 732 )  Napcsillag Kft., Ajka (HU)

 ( 740 )  Dr. Tiber Péter, Budapest

 ( 541 )  Sunsoft

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

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

 csiszolószerek.

 16    Papír és karton; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

 tanítási és oktatási anyagok.

  29    Étkezési olajok és zsírok.

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

 ( 111 )  230.917

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 210 )  M 19 02130

 ( 220 )  2019.07.08.

 ( 732 )  AKA Kereskedelmi, Termelői és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Villány (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); ételek

és italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok

felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; alkoholos italok

felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró

[büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások;

büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elvihető ételekkel kapcsolatos

szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és

italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és

italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és
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italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;

ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása

éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása;

ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások;

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

ételrendelési szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermek értékelései; éttermek

[szolgáltatások]; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi asztalfoglalás; éttermi

foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások,

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

árusításához; éttermi tájékoztató szolgáltatások; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; főzési tanácsadás;

grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok felszolgálása kézműves

sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és

ital biztosítására; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás

nyújtása éttermekkel kapcsolatban; tapas bárok; teaházak; teaházi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások;

tortadíszítések; ügynökségi szolgáltatások éttermi foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások éttermi

 asztalfoglalásokkal kapcsolatban; washoku éttermi szolgáltatások; zártkörű drinkbár szolgáltatások.

A rovat 104 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 17 01504

 ( 220 ) 2017.05.09.

 ( 731 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 ) Gold

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  121.763

 ( 732 )  The Chemours Company FC, LLC, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  129.783

 ( 732 )  Reebok International Limited, London (GB)

 ( 111 )  129.785

 ( 732 )  Sto SE & Co. KGaA, 79780 Stühlingen (DE)

 ( 111 )  129.883

 ( 732 )  Everlast World's Boxing Headquarters Corporation, New York, New York (US)

 ( 111 )  129.884

 ( 732 )  Everlast World's Boxing Headquarters Corporation, New York, New York (US)

 ( 111 )  129.885

 ( 732 )  New Balance Athletics, Inc., Boston, MA 02135 (US)

 ( 111 )  129.886

 ( 732 )  New Balance Athletics, Inc., Boston (US)

 ( 111 )  129.932

 ( 732 )  KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, Inc., Neenah, Wisconsin (US)

 ( 111 )  129.948

 ( 732 )  Funai Electric Company Limited, Osaka (JP)

 ( 111 )  130.106

 ( 732 )  Combe International Ltd., New York (US)

 ( 111 )  130.201

 ( 732 )  Blue Cross and Blue Shield Association, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  130.202

 ( 732 )  Blue Cross and Blue Shield Association, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  130.203

 ( 732 )  Blue Cross and Blue Shield Association, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  130.204

 ( 732 )  Blue Cross and Blue Shield Association, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  130.225

 ( 732 )  Zoetis Services LLC, New Jersey (US)

 ( 111 )  130.280

 ( 732 )  Sunstar SA, Etoy (CH)

 ( 111 )  130.284
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 ( 732 )  GLAXO GROUP LIMITED, Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB)

 ( 111 )  130.431

 ( 732 )  FL Europe Holdings, Inc., New York (US)

 ( 111 )  130.443

 ( 732 )  Subway IP LLC., Doral, FL 33166 (US)

 ( 111 )  130.645

 ( 732 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York, NY 10007 (US)

 ( 111 )  130.646

 ( 732 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  130.648

 ( 732 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  130.649

 ( 732 )  Advance Magazine Publishers, Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  130.650

 ( 732 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  130.706

 ( 732 )  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  130.871

 ( 732 )  Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)

 ( 111 )  130.901

 ( 732 )  Danly International, Inc., Dayton, Ohio (US)

 ( 111 )  131.026

 ( 732 )  Adobe Inc., San Jose, California (US)

 ( 111 )  131.547

 ( 732 )  Dr. Prekop Ottó, Békéscsaba (HU)

 Dr. Prekop Ottóné, Békéscsaba (HU)

 ( 111 )  132.356

 ( 732 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  138.771

 ( 732 )  Stanley Black & Decker, Inc., New Britain, Connecticut (US)

 ( 111 )  140.038

 ( 732 )  The Hartz Mountain Corp., Secaucus, New Jersey (US)

 ( 111 )  140.042

 ( 732 )  Adobe Inc., San Jose, California (US)

 ( 111 )  140.043
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 ( 732 )  Adobe Inc., San Jose, California (US)

 ( 111 )  155.384

 ( 732 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York, NY 10007 (US)

 ( 111 )  156.140

 ( 732 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York, NY 10007 (US)

 ( 111 )  162.977

 ( 732 )  GUARDANT, INC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  163.050

 ( 732 )  Royal Tokaji Borászati Zrt., Mád (HU)

 ( 111 )  163.052

 ( 732 )  Home Depot International, Inc, Atlanta, GA (US)

 ( 111 )  163.500

 ( 732 )  PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Plano (US)

 ( 111 )  164.115

 ( 732 )  eBay Inc., San Jose, California (US)

 ( 111 )  164.304

 ( 732 )  ELI LILLY AND COMPANY (Indiana állam törvényei szerint működő vállalat), Indianapolis, Indiana (US)

 ( 111 )  164.415

 ( 732 )  IWINEX Gyártó és Kereskedelmi Kft., Sükösd (HU)

 ( 111 )  164.416

 ( 732 )  FOOD-ÍZ Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Kistarcsa (HU)

 ( 111 )  164.574

 ( 732 )  Meritor Technology, LLC, Troy, Michigan (US)

 ( 111 )  164.757

 ( 732 )  Fox Media LLC, Los Angeles (US)

 ( 111 )  165.072

 ( 732 )  Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Ringaskiddy, County Cork (IE)

 ( 111 )  165.120

 ( 732 )  IKV Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  165.798

 ( 732 )  Razor USA LLC, Cerritos, California (US)

 ( 111 )  165.944

 ( 732 )  Klasschem Kft., Algyő (HU)

 ( 111 )  165.957

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
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 ( 111 )  166.083

 ( 732 )  Mperium B.V., Ankeveen (NL)

 ( 111 )  166.307

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  166.419

 ( 732 )  Savencia Fromage & Dairy Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Zalaegerszeg (HU)

 ( 111 )  166.568

 ( 732 )  Medlock Medical Limited, Oldham (GB)

 ( 111 )  166.772

 ( 732 )  Coca-Cola HBC Services MEPE, Athens (GR)

 ( 111 )  166.883

 ( 732 )  Kulcsár Zoltán, Gyömrő (HU)

 ( 111 )  166.885

 ( 732 )  Mondelez Hungária IP Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  166.920

 ( 732 )  Szilágyi Miklós, Balatonboglár (HU)

 ( 111 )  166.939

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

 ( 111 )  167.098

 ( 732 )  CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 111 )  167.193

 ( 732 )  SANOFI, Paris (FR)

 ( 111 )  167.240

 ( 732 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

 ( 111 )  168.675

 ( 732 )  TOMIL s.r.o., Vysoké Myto (CZ)

 ( 111 )  168.796

 ( 732 )  M-Gel Hungary Video-Delikát Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  169.660

 ( 732 )  Alticor Inc., Ada, Michigan (US)

 ( 111 )  169.921

 ( 732 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  170.942

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
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 ( 111 )  171.132

 ( 732 )  CERTA Szerszámkészítő és Alkatrészgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Sátoraljaújhely (HU)

 ( 111 )  171.698

 ( 732 )  Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)

 ( 111 )  173.818

 ( 732 )  Zongor Attila, Budapest (HU)

 ( 111 )  174.513

 ( 732 )  SZILKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  174.812

 ( 732 )  AJINOMOTO CO., INC., Tokió (JP)

 ( 111 )  176.304

 ( 732 )  Altera Corporation (Delaware államban bejegyzett cég), San Jose, Kalifornia (US)

 ( 111 )  176.863

 ( 732 )  CANON KABUSHIKI KAISHA, Tokió (JP)

 ( 111 )  197.278

 ( 732 )  Royalsekt Zrt., Izsák (HU)

 ( 111 )  198.565

 ( 732 )  AESTHETICA IMC Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.800

 ( 732 )  Schreiner Szabolcs Sándor, Dunavecse (HU)

 ( 111 )  199.238

 ( 732 )  dr. Pintér Ferenc, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.244

 ( 732 )  Ye Wen Wei, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.725

 ( 732 )  Lin Chen, Budapest (HU)

 Chen Jianxin, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.912

 ( 732 )  Asseco Central Europe Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.150

 ( 732 )  Oros-Avis Kft., Orosháza (HU)

 ( 111 )  200.174

 ( 732 )  Harsányi Zsolt, Baja (HU)

 Harsányiné dr. Fodor Gyöngyi, Baja (HU)

 ( 111 )  200.178
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 ( 732 )  Harsányi Zsolt, Baja (HU)

 Harsányiné dr. Fodor Gyöngyi, Baja (HU)

 ( 111 )  200.401

 ( 732 )  JuvaPharma Kft., Káva (HU)

 ( 111 )  200.557

 ( 732 )  Parador Sörmester Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  200.608

 ( 732 )  PentaVox Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.750

 ( 732 )  Syngenta Participations AG, Basel (CH)

 ( 111 )  200.760

 ( 732 )  GrandVision Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.761

 ( 732 )  GrandVision Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.989

 ( 732 )  KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Kft., Pápa (HU)

 ( 111 )  201.100

 ( 732 )  MODELL & HOBBY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.122

 ( 732 )  Jégbüfé Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.146

 ( 732 )  UNILEVER CR, spol. s r.o., Karlín, Prague 8 (CZ)

 ( 111 )  201.399

 ( 732 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  201.625

 ( 732 )  SZANYÓ Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.700

 ( 732 )  HANKOOK ATLASBX CO., LTD., Daedeok-gu, Daejeon (KR)

 ( 111 )  201.711

 ( 732 )  Rail Cargo Logistics - Hungaria Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.747

 ( 732 )  Abeton-Viacolor Térkő Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  201.763

 ( 732 )  SZANYÓ Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.806
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 ( 732 )  Elektron GM. Kft. Sister Travel Utazási Iroda, Sopron (HU)

 ( 111 )  201.813

 ( 732 )  ratiopharm GmbH., Ulm (DE)

 ( 111 )  201.819

 ( 732 )  Aqua Natum Gyógyvízhasznosító és Termékfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.884

 ( 732 )  LAPP-FA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.885

 ( 732 )  Swarco Traffic Hungária kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.996

 ( 732 )  Príma Maroni Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.118

 ( 732 )  Fitness Vision Hungary Kft., Pécs (HU)

 ( 111 )  202.121

 ( 732 )  Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.177

 ( 732 )  Dr. Prekop Ottó, Békéscsaba (HU)

 ( 111 )  202.230

 ( 732 )  CEDC INTERNATIONAL Sp.zo.o., Oborniki Wielkopolskie (PL)

 ( 111 )  202.254

 ( 732 )  Ceres ZRt., Győr (HU)

 ( 111 )  202.259

 ( 732 )  Great Getzby Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.369

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 111 )  202.373

 ( 732 )  CORDIA International Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.374

 ( 732 )  CORDIA International Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.376

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 111 )  202.403

 ( 732 )  Fitness Vision Hungary Kft., Pécs (HU)

 ( 111 )  202.417

 ( 732 )  FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 5. szám, 2020.03.16.

Nemzeti védjegyoltalom megújítása

M761



 ( 111 )  202.471

 ( 732 )  Escalion Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.655

 ( 732 )  Kriston Andrea, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.971

 ( 732 )  HALKER Kft., Balatonboglár (HU)

 ( 111 )  203.094

 ( 732 )  Professional Publishing Hungary Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.660

 ( 732 )  Hegedűs Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.976

 ( 732 )  KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.921

 ( 732 )  MODELL & HOBBY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.962

 ( 732 )  Gerlei Béla, Budapest (HU)

 ( 111 )  212.429

 ( 732 )  Kraftool Alpen GmbH, Stossau (AT)

 ( 111 )  215.816

 ( 732 )  Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)

 ( 111 )  219.418

 ( 732 )  Omega Pharma Innovation & Development NV, Nazareth (BE)

A rovat 130 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  113.944

 ( 732 )  Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Kobe (JP)

 ( 111 )  122.511

 ( 732 )  Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Kobe (JP)

 ( 111 )  122.777

 ( 732 )  MJN U.S. Holdings LLC, Evansville, Indiana (US)

 ( 111 )  123.557

 ( 732 )  Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Kobe (JP)

 ( 111 )  126.367

 ( 732 )  Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Greifswald (DE)

 ( 111 )  127.176

 ( 732 )  Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Kobe (JP)

 ( 111 )  129.344

 ( 732 )  Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Kobe (JP)

 ( 111 )  129.785

 ( 732 )  Sto SE & Co. KGaA, 79780 Stühlingen (DE)

 ( 111 )  130.431

 ( 732 )  FL Europe Holdings, Inc., New York (US)

 ( 111 )  131.631

 ( 732 )  MJN U.S. Holdings LLC, Evansville, Indiana (US)

 ( 111 )  131.632

 ( 732 )  MJN U.S. Holdings LLC, Evansville, Indiana (US)

 ( 111 )  136.476

 ( 732 )  Profil Redaktion GmbH, Wien (AT)

 ( 111 )  141.242

 ( 732 )  Lotte Chemical Corporation, Songpa-gu, Seoul (KR)

 ( 111 )  146.412

 ( 732 )  Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Kobe (JP)

 ( 111 )  153.218

 ( 732 )  MJN U.S. Holdings LLC, Evansville, Indiana (US)

 ( 111 )  163.050

 ( 732 )  Royal Tokaji Borászati Zrt., Mád (HU)
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 ( 111 )  164.574

 ( 732 )  Meritor Technology, LLC, Troy, Michigan (US)

 ( 111 )  165.553

 ( 732 )  UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  187.968

 ( 732 )  Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Kobe (JP)

 ( 111 )  189.095

 ( 732 )  Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Kobe (JP)

 ( 111 )  189.771

 ( 732 )  Lotte Chemical Corporation, Songpa-gu, Seoul (KR)

 ( 111 )  191.751

 ( 732 )  Top Pick Global Inc., Los Angeles, California (US)

 ( 111 )  191.758

 ( 732 )  Top Pick Global Inc., Los Angeles, California (US)

 ( 111 )  200.557

 ( 732 )  Parador Sörmester Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  201.098

 ( 732 )  Parador Sörmester Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  201.100

 ( 732 )  MODELL & HOBBY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.824

 ( 732 )  Lotte Chemical Corporation, Songpa-gu, Seoul (KR)

 ( 111 )  203.400

 ( 732 )  Parador Sörmester Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  203.401

 ( 732 )  Parador Sörmester Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  203.442

 ( 732 )  MODELL & HOBBY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.705

 ( 732 )  Parador Sörmester Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  205.633

 ( 732 )  Parador Sörmester Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  206.921

 ( 732 )  MODELL & HOBBY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 111 )  207.333

 ( 732 )  Parador Sörmester Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  207.354

 ( 732 )  Parador Sörmester Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  207.632

 ( 732 )  Parador Sörmester Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  210.485

 ( 732 )  Parador Sörmester Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  210.496

 ( 732 )  Parador Sörmester Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  212.534

 ( 732 )  APIS LOGISTIC Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  218.023

 ( 732 )  Nr1Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  219.052

 ( 732 )  Travco Group International Holding S.A.E., Sheikh Zayed, Giza (EG)

 ( 111 )  219.053

 ( 732 )  Travco Group International Holding S.A.E., Sheikh Zayed, Giza (EG)

 ( 111 )  219.054

 ( 732 )  Travco Group International Holding S.A.E., Sheikh Zayed, Giza (EG)

 ( 111 )  224.448

 ( 732 )  Travco Group International Holding S.A.E., Sheikh Zayed, Giza, Egypt (EG)

 ( 111 )  225.724

 ( 732 )  Talentuno Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Mór (HU)

 ( 111 )  225.736

 ( 732 )  Talentuno Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Mór (HU)

 ( 111 )  228.338

 ( 732 )  Talentuno Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Mór (HU)

 ( 111 )  229.530

 ( 732 )  MODELL & HOBBY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 48 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  129.783

 ( 732 )  Reebok International Limited, London (GB)
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 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  130.106

 ( 732 )  Combe International Ltd., New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  130.706

 ( 732 )  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Middlesex (GB)

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

 ( 111 )  139.638

 ( 732 ) Ingersoll-Rand Company (New Jersey állam törvényei szerint működő cég), Davidson, North Carolina 28036

 (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  154.104

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  155.853

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  155.855

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  164.416

 ( 732 )  FOOD-ÍZ Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Kistarcsa (HU)

 ( 740 )  Koós Adrienn, Kistarcsa

 ( 111 )  165.072

 ( 732 )  Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Ringaskiddy, County Cork (IE)

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

 ( 111 )  169.660

 ( 732 )  Alticor Inc., Ada, Michigan (US)

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

 ( 111 )  174.754

 ( 732 )  EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 111 )  174.755

 ( 732 )  EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 111 )  185.549

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  185.551

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  188.609

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  199.912

 ( 732 )  Asseco Central Europe Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 111 )  202.121

 ( 732 )  Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 111 )  207.974

 ( 732 )  EGROKORR Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 111 )  207.984

 ( 732 )  Egrokorr Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 111 )  208.628

 ( 732 )  EGROKORR Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 111 )  213.576

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 111 )  213.577

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 111 )  213.578

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 111 )  213.579

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 111 )  213.581

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 111 )  213.732

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 5. szám, 2020.03.16.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M767



 ( 111 )  213.741

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 111 )  213.772

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 111 )  213.846

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 111 )  213.851

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 111 )  215.390

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

A rovat 31 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  129.783

 ( 732 )  Reebok International Limited, London (GB)

 ( 111 )  130.106

 ( 732 )  Combe International Ltd., New York (US)

 ( 111 )  130.343

 ( 732 )  Magyar Rádió zRt., Budapest (HU)

 ( 111 )  139.638

 ( 732 ) Ingersoll-Rand Company (New Jersey állam törvényei szerint működő cég), Davidson, North Carolina 28036

 (US)

 ( 111 )  154.104

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  155.853

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  155.855

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  164.416

 ( 732 )  FOOD-ÍZ Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Kistarcsa (HU)
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 ( 111 )  165.072

 ( 732 )  Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Ringaskiddy, County Cork (IE)

 ( 111 )  165.331

 ( 732 )  AUTÓKER HOLDING Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  169.660

 ( 732 )  Alticor Inc., Ada, Michigan (US)

 ( 111 )  174.754

 ( 732 )  EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 111 )  174.755

 ( 732 )  EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 111 )  185.549

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.551

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  188.609

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  188.845

 ( 732 )  Liu Jian, Budapest (HU)

 ( 111 )  198.565

 ( 732 )  AESTHETICA IMC Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.238

 ( 732 )  dr. Pintér Ferenc, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.912

 ( 732 )  Asseco Central Europe Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.608

 ( 732 )  PentaVox Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.121

 ( 732 )  Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.974

 ( 732 )  EGROKORR Zrt., Érd (HU)

 ( 111 )  207.984

 ( 732 )  Egrokorr Zrt., Érd (HU)

 ( 111 )  208.628

 ( 732 )  EGROKORR Zrt., Érd (HU)

 ( 111 )  213.576
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 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 111 )  213.577

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 111 )  213.578

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 111 )  213.579

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 111 )  213.581

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 111 )  213.732

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 111 )  213.741

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 111 )  213.772

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 111 )  213.846

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 111 )  213.851

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 111 )  215.390

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 111 )  225.669

 ( 732 )  innogy solutions Kft., Budapest (HU)

A rovat 37 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  117.094

 ( 732 )  SIEMENS MOBILITY LIMITED, Frimley, Camberley, Surrey (GB)

 ( 111 )  129.883

 ( 732 )  Everlast World's Boxing Headquarters Corporation, New York, New York (US)

 ( 111 )  129.884

 ( 732 )  Everlast World's Boxing Headquarters Corporation, New York, New York (US)

 ( 111 )  130.649

 ( 732 )  Advance Magazine Publishers, Inc., New York, New York (US)
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 ( 111 )  131.026

 ( 732 )  Adobe Inc., San Jose, California (US)

 ( 111 )  136.980

 ( 732 )  Adobe Inc., San Jose, California (US)

 ( 111 )  139.638

 ( 732 ) Ingersoll-Rand Company (New Jersey állam törvényei szerint működő cég), Davidson, North Carolina 28036

 (US)

 ( 111 )  140.042

 ( 732 )  Adobe Inc., San Jose, California (US)

 ( 111 )  140.043

 ( 732 )  Adobe Inc., San Jose, California (US)

 ( 111 )  146.165

 ( 732 )  SIEMENS MOBILITY LIMITED, Frimley, Camberley, Surrey (GB)

 ( 111 )  148.761

 ( 732 )  Ingersoll-Rand Company (New Jersey államban bejegyzett cég), Davidson (US)

 ( 111 )  164.115

 ( 732 )  eBay Inc., San Jose, California (US)

 ( 111 )  164.416

 ( 732 )  FOOD-ÍZ Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Kistarcsa (HU)

 ( 111 )  165.944

 ( 732 )  Klasschem Kft., Algyő (HU)

 ( 111 )  166.883

 ( 732 )  Kulcsár Zoltán, Gyömrő (HU)

 ( 111 )  171.132

 ( 732 )  CERTA Szerszámkészítő és Alkatrészgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Sátoraljaújhely (HU)

 ( 111 )  188.845

 ( 732 )  Liu Jian, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.150

 ( 732 )  Oros-Avis Kft., Orosháza (HU)

 ( 111 )  201.122

 ( 732 )  Jégbüfé Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.118

 ( 732 )  Fitness Vision Hungary Kft., Pécs (HU)

 ( 111 )  202.403

 ( 732 )  Fitness Vision Hungary Kft., Pécs (HU)
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 ( 111 )  206.962

 ( 732 )  Gerlei Béla, Budapest (HU)

A rovat 22 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 17 02477

 ( 731 )  Balog Viktória, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Wesztergom-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  1.196.024

  

( 546 )

 ( 511 )  23-25

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019

 ( 111 )  1.242.517

 ( 541 )  EVOLUTION

 ( 511 )  9-10

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019

 ( 111 )  1.315.953

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019

 ( 111 )  1.342.378

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 14, 16, 18, 25, 35, 44

 ( 580 )  2019.12.12.

 ( 450 )  GAZ 48/2019

 ( 111 )  1.448.923

 ( 541 )  MULTIFREEZ

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2019.12.12.

 ( 450 )  GAZ 48/2019

 ( 111 )  1.501.104

  ( 546 )
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 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019

 ( 111 )  1.501.111

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019

 ( 111 )  1.501.240

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019

 ( 111 )  1.501.363

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019

 ( 111 )  1.501.525

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 7, 9-12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35-39, 41-45

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019

 ( 111 )  1.501.641

  
( 546 )

 ( 511 )  39

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019

 ( 111 )  1.501.701

  
( 546 )

 ( 511 )  20

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019

 ( 111 )  1.501.738
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( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019

 ( 111 )  1.501.767

  

( 546 )

 ( 511 )  14, 16, 18, 25-26, 28-29, 32-35, 41

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019

 ( 111 )  1.501.779

 ( 541 )  Godefroy

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019

 ( 111 )  1.501.780

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019

 ( 111 )  1.501.781

 ( 541 )  George

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019

 ( 111 )  1.501.802

 ( 541 )  TANTE FANNY

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019
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 ( 111 )  1.501.846

 ( 541 )  GIVENCHY L~INSTINCT

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019

 ( 111 )  1.501.891

  ( 546 )

 ( 511 )  28, 35

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019

 ( 111 )  1.501.916

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 29-30

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019

 ( 111 )  1.502.077

 ( 541 )  IBAZEN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019

 ( 111 )  1.502.160

 ( 541 )  MAMIA

 ( 511 )  3, 5, 8-12, 16, 18, 20-21, 24-26, 28-30, 32

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019

 ( 111 )  1.502.172

 ( 541 )  HumiStop

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019

 ( 111 )  1.502.194

  ( 546 )

 ( 511 )  14, 23, 25-26, 35

 ( 580 )  2019.12.05.

 ( 450 )  GAZ 47/2019

 ( 111 )  1.502.346

 ( 541 )  LARPLAST

 ( 511 )  20-21
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 ( 580 )  2019.12.12.

 ( 450 )  GAZ 48/2019

 ( 111 )  1.502.695

 ( 541 )  BEYOND THE JAR

 ( 511 )  3, 35, 41, 44

 ( 580 )  2019.12.12.

 ( 450 )  GAZ 48/2019

 ( 111 )  1.502.725

  
( 546 )

 ( 511 )  7, 12, 25, 28

 ( 580 )  2019.12.12.

 ( 450 )  GAZ 48/2019

 ( 111 )  1.502.740

 ( 541 )  CONTROL THE HEIGHT

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2019.12.12.

 ( 450 )  GAZ 48/2019

 ( 111 )  1.502.783

  

( 546 )

 ( 511 )  10

 ( 580 )  2019.12.12.

 ( 450 )  GAZ 48/2019

 ( 111 )  1.502.795

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 42

 ( 580 )  2019.12.12.

 ( 450 )  GAZ 48/2019

 ( 111 )  1.502.982

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.12.12.

 ( 450 )  GAZ 48/2019
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 ( 111 )  1.503.092

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.12.12.

 ( 450 )  GAZ 48/2019

 ( 111 )  1.503.235

  

( 546 )

 ( 511 )  29, 31

 ( 580 )  2019.12.12.

 ( 450 )  GAZ 48/2019

 ( 111 )  1.503.318

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.12.12.

 ( 450 )  GAZ 48/2019

A rovat 35 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  445.766

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  876.349

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.001.724

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.031.719

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 111 )  1.131.972

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 111 )  1.176.074

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.193.962

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.280.560

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.318.611

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 111 )  1.330.124

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.413.189

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.432.154

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.474.910

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.477.370

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 111 )  1.477.386

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 111 )  1.477.415

 ( 151 )  2020.02.20.
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 ( 111 )  1.477.424

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 111 )  1.477.426

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 111 )  1.477.444

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 111 )  1.477.446

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 111 )  1.477.517

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 111 )  1.477.536

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 111 )  1.477.590

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 111 )  1.477.610

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 111 )  1.477.758

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 111 )  1.477.794

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 111 )  1.477.819

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 111 )  1.477.871

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 111 )  1.477.977

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 111 )  1.478.105

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 111 )  1.478.163

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 111 )  1.478.215

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 111 )  1.478.270

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 111 )  1.478.350
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 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.478.407

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.478.459

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.478.475

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.478.528

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.478.665

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.478.689

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.478.707

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.478.712

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.478.715

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.478.925

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.478.957

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.478.985

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.479.047

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.479.050

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.479.078

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.479.131

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.479.161

 ( 151 )  2020.02.15.
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 ( 111 )  1.479.278

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.479.407

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.479.417

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.479.420

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.479.424

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.479.430

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.479.459

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.479.530

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.479.564

 ( 151 )  2020.02.15.

 ( 111 )  1.479.642

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.479.643

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.479.666

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.479.724

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.479.740

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.479.755

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.479.757

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.479.762

 ( 151 )  2020.03.01.
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 ( 111 )  1.479.766

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.479.808

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.479.850

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.479.864

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.479.896

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.480.127

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.480.252

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.480.336

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.480.380

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.480.413

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.480.434

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.480.532

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.480.572

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.480.575

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.480.579

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.480.592

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.480.643

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.480.668
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 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.480.723

 ( 151 )  2020.03.01.

 ( 111 )  1.480.795

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.480.876

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.480.922

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.004

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.008

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.051

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.096

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.118

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.172

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.198

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.247

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.296

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.464

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.467

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.485

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.521

 ( 151 )  2020.03.05.
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 ( 111 )  1.481.532

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.536

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.572

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.589

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.689

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.711

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.787

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.791

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.806

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.884

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.481.968

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 111 )  1.482.039

 ( 151 )  2020.03.05.

A rovat 115 darab közlést tartalmaz. 
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