
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 19 02903

 ( 220 ) 2019.09.23.

 ( 731 )  Danubiana Kft., Bonyhád (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Danubiana Herceg

 ( 511 )   33    Borok, pezsgőborok.

 ( 210 ) M 19 02904

 ( 220 ) 2019.09.23.

 ( 731 )  Danubiana Kft., Bonyhád (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Danubiana Hercegnő

 ( 511 )   33    Borok, pezsgőborok.

 ( 210 ) M 19 03131

 ( 220 ) 2019.10.10.

 ( 731 )  PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás ételek babák számára; bébiételek; diétás anyagok csecsemőknek; diétás termékek csecsemőknek.

 29    Gyümölcslekvárok; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; lekvárok [citrusfélékből]; kocsonyák, dzsemek,

kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; gyümölcsalapú kenhető élelmiszerek; dióféle-alapú krémek;

zöldségpüré; gyümölcspép; csokoládéval ízesített tejalapú italok; hűtött tejalapú desszertek; alacsony zsírtartalmú

 tejtermékekből készült szendvicskrémek; tejtermékek; tejes pudingok; tejtermékalapú szendvicskrémek.

 30    Édes krémek [méz]; csokoládé; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; csokoládés szendvicskrémek;

csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé alapú termékek; azonnal fogyasztható, instant zabkása; tejalapú

zabkása, étkezési használatra; mézzel ízesített gabonapelyhek; gabonafélék meleg reggelihez; rizspelyhek;

rostokat tartalmazó gabonapelyhek; reggeli gabonafélék, zabkása, búzadara; gyümölcsöt tartalmazó

gabonapelyhek; mézet tartalmazó gabonapelyhek; gabonapelyhek; gabonakészítmények; aprósütemények,

 kekszek; piskóták, piskótatészták; fagylaltok és jégkrémek.

 ( 210 ) M 19 03157

 ( 220 ) 2019.10.11.

 ( 731 )  Promolike-Zala Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 ) "Kalandor" IPA (India Pale Ale) típusú sör

 ( 511 )   32    Sör, palackozott vagy hordós (csapolt sör) kiszerelésben.

 ( 210 ) M 19 03179

 ( 220 ) 2019.10.15.

 ( 731 )  ROSALIA HÁZ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lantos Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés.

 ( 210 ) M 19 03251

 ( 220 ) 2019.10.22.

 ( 731 )  Supremex Kft., Üröm (HU)

 ( 740 )  Dr. Kálovics Eszter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Boncoli

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 19 03388

 ( 220 ) 2019.11.06.

 ( 731 )  Dante International Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) KRING

 ( 511 ) 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

 borotvák.

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

 berendezések.

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

 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.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

 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 és ezek helyettesítő anyagai.

  23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 nem textilből.

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

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

 ( 210 ) M 19 03391

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 6. szám, 2020.03.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M775



 ( 220 ) 2019.11.06.

 ( 731 )  Dante International Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) 2DRIVE

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

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

 csiszolószerek.

9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

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

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy

felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,

továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,

számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,

búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,

 víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

 nem textilből.

 ( 210 ) M 19 03392

 ( 220 ) 2019.11.06.

 ( 731 )  Dante International Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) KONDITION Be active. Get in shape.

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

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

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy

felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,

továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,

számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,

búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,

 víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 19 03393

 ( 220 ) 2019.11.06.

 ( 731 )  Dante International Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) MAPPY

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 19 03429

 ( 220 ) 2019.11.10.
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 ( 731 )  Life Cosmetic Trading Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csizmarikné Dr. Czupor Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 19 03448

 ( 220 ) 2019.11.12.

 ( 731 )  Gerencsér Ferenc, Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények társállatok számára; étrend-kiegészítők

társállatok számára; gyógyhatású olajok társállatok számára; gyógyhatású teák, főzetek társállatok számára;

gyógynövények társállatok számára; gyógynövény kivonatok társállatok számára; gyógynövény kivonatok

 állatorvosi célokra.

 ( 210 ) M 19 03449

 ( 220 ) 2019.11.12.

 ( 731 )  Gerencsér Ferenc, Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények társállatok számára; étrend-kiegészítők

társállatok számára; gyógyhatású olajok társállatok számára; gyógyhatású teák, főzetek társállatok számára;

gyógynövények társállatok számára; gyógynövény kivonatok társállatok számára; gyógynövény kivonatok

 állatorvosi célokra.

 ( 210 ) M 19 03551

 ( 220 ) 2019.11.22.

 ( 731 )  Szinger Zsolt Béla, Bikács (HU)

 Rónyai Rita, Bikács (HU)

 ( 541 ) Major sajt

 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 210 ) M 19 03575

 ( 220 ) 2019.11.26.

 ( 731 )  Karlovarské minerální vody, a.s., Karlovy Vary (CZ)

 ( 300 )  556580 2019.06.13. CZ

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Mattoni 1873 Sources and tastes of Europe

 ( 511 )   30    Tea, tea alapú italok.

 32    Ásványvizek; forrásvizek; asztali vizek; limonádék, sörök, alkoholmentes szénsavas italok, gyümölcslevek

(alkoholmentes italok); szirupok italok készítéséhez; szirupok limonádékhoz; ízesített ásványvizek és más

alkoholmentes italok; készítmények ásványvíz készítéséhez; természetes vagy szénsavas vizek (ásványi vagy nem

ásványi); gyümölcs- vagy zöldséglevek (italok); alkoholmentes gyümölcs- vagy zöldségitalok; szénsavas vizek;
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gyömbér limonádék, sörbetek (italok); italkészítmények; alkoholmentes gyümölcs- vagy zöldségkivonatok italok

 készítéséhez; tejerjesztéshez szükséges anyagokat tartalmazó alkoholmentes italok.

  35    Eladási, értékesítési promóciók, hirdetési és reklámszolgáltatások, reklámterjesztés.

 ( 210 ) M 19 03576

 ( 220 ) 2019.11.26.

 ( 731 )  Karlovarské minerální vody, a.s., Karlovy Vary (CZ)

 ( 300 )  556579 2019.06.13. CZ

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   30    Tea, tea alapú italok.

 32    Ásványvizek; forrásvizek; asztali vizek; limonádék, sörök, alkoholmentes szénsavas italok, gyümölcslevek

(alkoholmentes italok); szirupok italok készítéséhez; szirupok limonádékhoz; ízesített ásványvizek és más

alkoholmentes italok; készítmények ásványvíz készítéséhez; természetes vagy szénsavas vizek (ásványi vagy nem

ásványi); gyümölcs- vagy zöldséglevek (italok); alkoholmentes gyümölcs- vagy zöldségitalok; szénsavas vizek;

gyömbér limonádék, sörbetek (italok); italkészítmények; alkoholmentes gyümölcs- vagy zöldségkivonatok italok

 készítéséhez; tejerjesztéshez szükséges anyagokat tartalmazó alkoholmentes italok.

  35    Eladási, értékesítési promóciók, hirdetési és reklámszolgáltatások, reklámterjesztés.

 ( 210 ) M 19 03578

 ( 220 ) 2019.11.26.

 ( 731 )  CSP Solutions Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 19 03650

 ( 220 ) 2019.12.02.

 ( 731 )  Szikrai Borászati Kft., Nyárlőrinc (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Mária, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgő.

 ( 210 ) M 19 03651

 ( 220 ) 2019.12.02.

 ( 731 )  Koligyer Bence, Kiskunhalas (HU)

 ( 541 ) SCORIA

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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 ( 210 ) M 19 03652

 ( 220 ) 2019.12.02.

 ( 731 )  Koligyer Bence, Kiskunhalas (HU)

 ( 541 ) TERRANEX

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 210 ) M 19 03653

 ( 220 ) 2019.12.02.

 ( 731 )  Koligyer Bence, Kiskunhalas (HU)

 ( 541 ) ROCKTOP

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 210 ) M 19 03654

 ( 220 ) 2019.12.02.

 ( 731 )  Pszilosz Dávid, Budapest (HU)

 ( 541 ) Noots

 ( 511 ) 5    Aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; antioxidáns kiegészítők; antioxidáns

táplálékkiegészítők; antioxidánsok; B-vitamin készítmények; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítők

sportolók számára; folyékony étrend-kiegészítők; folyékony gyógynövényes táplálék-kiegészítők; nem

gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi

 fogyasztásra; növényi kiegészítők.

 ( 210 ) M 19 03655

 ( 220 ) 2019.12.02.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) Noxetib

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 19 03670

 ( 220 ) 2019.12.03.

 ( 731 )  Dr. Daróczi János, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Egészségügyi kezelés természetes gyógymódokkal; látásvizsgálati [optikusi] szolgáltatások; optikusok

 szolgáltatásai; szemészeti szolgáltatások; szemészeti szűrési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03674

 ( 220 ) 2019.12.03.

 ( 731 )  Hohnstädt Markus, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   41    Közösségi sportrendezvények szervezése; sportrendezvények lebonyolítása.
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 ( 210 ) M 19 03675

 ( 220 ) 2019.12.03.

 ( 731 )  Richter Katalin, Nagykovácsi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Sportfelszerelés; sportcikkek; játékok, játékszerek, ajándéktárgyak.

 41    Tanfolyamok szervezése; továbbképzési tanfolyamok szervezése; tanfolyamok és képzések szervezése

nőknek, férfiaknak, gyerekeknek prevenciós és rehabilitációs célból; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok;

tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; oktatási tanfolyamok és

vizsgák kidolgozása; vizsgaszervezés; szakmai tanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása; oktatói

tevékenység önrehabilitációt segítő célzattal; oktatási tananyagok kiadása; sporttevékenységek; sport és fitnesz;

online kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok

 multimédiás megjelentetése; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése.

 44    Emberi egészségügyi szolgáltatások; szakmai tanácsadás - prevenció, rehabilitáció; egészségügyi

 masszázsok; fizikai rehabilitációs szolgáltatások biztosítása; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása.

 ( 210 ) M 19 03690

 ( 220 ) 2019.12.04.

 ( 731 )  EUMED Laboratoire Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FEDBOND iSlim DTX

 ( 511 ) 3    Bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrön használt kozmetikumok; folyékony krémek

(kozmetikumok); kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagén készítmények kozmetikai célokra;

kozmetikai krémek és tejek; kozmetikumok krémek formájában; nem gyógyhatású testápoló készítmények;

szappanok és gélek; szépségápoló folyadékok; szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló szérumok;

 szépségápoló tej; szérumok kozmetikai alkalmazásra; testápoló gélek; testápoló zselék.

5    B-vitamin készítmények; C-vitamin készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrendkiegészítő italok; főként magnéziumot tartalmazó

tápanyag-kiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; humán étrendkiegészítők; multivitaminok; multivitamin

készítmények; protein táplálékkiegészítők állatoknak; protein étrend-kiegészítők; élelmi rostok;

táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem

gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin és

ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények

 ételkiegészítők formájában; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.

  30    Filteres teák; instant teák; készítmények italokhoz [tea alapú]; tea; tea alapú italok; teák; teakeverékek.

 32    Zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; vizek; víz; vitamintartalmú italok; vitaminnal dúsított

alkoholmentes italok; tápanyaggal dúsított italok; sportitalok; proteinnel dúsított sportitalok; nem szénsavas

üdítőitalok; izotóniás italok (nem gyógyászati célokra); izotóniás italok (nem gyógyászati használatra); izotóniás

italok; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok; gyümölcslevek; gyümölcslé; guarana italok; energiaitalok

 (nem gyógyászati használatra); energiaitalok; elektrolitokat tartalmazó sportitalok.

 ( 210 ) M 19 03691

 ( 220 ) 2019.12.04.

 ( 731 )  EUMED Laboratoire Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FEDBOND
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 ( 511 ) 3    Bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrön használt kozmetikumok; folyékony krémek

(kozmetikumok); kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagén készítmények kozmetikai célokra;

kozmetikai krémek és tejek; kozmetikumok krémek formájában; nem gyógyhatású testápoló készítmények;

szappanok és gélek; szépségápoló folyadékok; szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló szérumok;

 szépségápoló tej; szérumok kozmetikai alkalmazásra; testápoló gélek; testápoló zselék.

5    B-vitamin készítmények; C-vitamin készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrendkiegészítő italok; főként magnéziumot tartalmazó

tápanyag-kiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; humán étrendkiegészítők; multivitaminok; multivitamin

készítmények; protein táplálékkiegészítők állatoknak; protein étrend-kiegészítők; élelmi rostok;

táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem

gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin és

ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények

ételkiegészítők formájában; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők;

 fehérjekiegészítő turmixok.

  28    Sportcikkek; sportfelszerelés.

 29    Tej; tejsavó; tejitalok; tejtermékek; tejpor; levesek; levesporok; leveskivonatok; leveskészítmények;

 zöldségleves; zöldségleves készítmények; milk shake-ek [tejturmixok].

  30    Tea; teák; teakeverékek; teakeverékporok.

 32    Zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; vizek; víz; vitamintartalmú italok; vitaminnal dúsított

alkoholmentes italok; tápanyaggal dúsított italok; sportitalok; proteinnel dúsított sportitalok; nem szénsavas

üdítőitalok; izotóniás italok (nem gyógyászati célokra); izotóniás italok (nem gyógyászati használatra); izotóniás

italok; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok; gyümölcslevek; gyümölcslé; guarana italok; energiaitalok

 (nem gyógyászati használatra); energiaitalok; elektrolitokat tartalmazó sportitalok.

 ( 210 ) M 19 03711

 ( 220 ) 2019.12.06.

 ( 731 )  Hámori Viktória, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Időjárásálló felsőruházat; kötött kesztyűk; melegítő felsők, sportos pulóverek; nyaksálak; pólók; sálak;

szabadidő ruházat; szélálló öltözék; vízhatlan ruházati cikkek; széldzsekik; kiránduló cipők; ellenzős sapkák;

 sapkák; esőálló ruházat; esőkabátok; fejfedők; zoknik; zsebkendők.

 39    Utazásszervezés, kirándulásszervezés; szárazföldi-, tengeri- és légi szállítási tevékenység szervezése;

utazáshoz és kiránduláshoz jegyfoglalási szolgáltatások; járműbérléssel kapcsolatos foglalási szolgáltatások;

repülőjegy foglalási szolgáltatások; városnéző körutak és kirándulások szervezése; utazással kapcsolatos

 szaktanácsadás és tájékoztatás; idegenvezetési szolgáltatások.

 41    Jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási-, szórakoztató- és sporttevékenységekhez, illetve

-rendezvényekhez; kirándulások szervezése szórakoztatási célokra; borkóstolók szervezése és lebonyolítása

szórakoztatási célokból; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; partik tervezése és lebonyolítása

[szórakoztatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; idegenvezetés túrák lebonyolítása kulturális

helyszíneken oktatási és szórakoztatási célokból; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése;

szórólapok megjelentetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; felhasználói értékelések

 szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; elektronikus publikációk biztosítása.

 43    Szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; ideiglenes szállások bérbeadása

 nyaralókban és apartmanokban; vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 03712
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 ( 220 ) 2019.12.06.

 ( 731 )  Sanofi Pasteur, Lyon (FR)

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

 ( 541 ) IMOVAX

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, vakcinák.

 ( 210 ) M 19 03714

 ( 220 ) 2019.12.06.

 ( 731 )  Baltavári Tamás, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 03728

 ( 220 ) 2019.12.07.

 ( 731 )  International School of Budapest - Budapesti Nemzetközi Iskola, Budapest (HU)

 ( 541 ) ISB

 ( 511 )  41    Iskolai előkészítő nevelés és oktatás (alapfokú oktatást megelőző nevelés, angol és magyartanrend szerint),

alapfokú oktatás 1-8. évfolyamon (angol és magyar tanrend szerint), általános középfokú oktatás (angol és

magyar tanrend szerint), közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés, napközi és tanulószobai foglalkozás, sport és

 szabadidős képzés, kulturális képzés.

 ( 210 ) M 19 03786

 ( 220 ) 2019.12.13.

 ( 731 )  Kakasi Zoltán, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fémből készült hordozható szerkezetek, könnyűszerkezetes panel elemek, előre gyártott nem fém

 épületek, előre gyártott nem fém építőelemek és panelek, előre gyártott építmények és házak, szendvics panelek.

 35    Franchise rendszer kiépítése, működtetése; Nem fémből készült hordozható szerkezetek, könnyűszerkezetes

panel elemek, előre gyártott nem fém épületek, előre gyártott nem fém építőelemek és panelek, előre gyártott

 építmények és házak, szendvics panelek kereskedelme és online kereskedelme.

  37    Építőipari szolgáltatások, épületek kivitelezése, családi házak kivitelezése.

 40    Előre gyártott épületek egyedi gyártása, előre gyártott építőelemek egyedi gyártása, gyártás és összeszerelő

 szolgáltatások egyéni megrendelésre.

 ( 210 ) M 19 03787

 ( 220 ) 2019.12.13.

 ( 731 )  MTÉR Hotel Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) M-Square Hotel

 ( 511 )  41    Konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és rendezése.

 43    Szállodai szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz

[érkezések és távozások ügyintézése]; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; foglalási szolgáltatások

 szállodákba; vendéglátás; éttermi szolgáltatások; snack-szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 19 03789

 ( 220 ) 2019.12.13.

 ( 731 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York (US)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GLAMOUR Gasztronapok

 ( 511 )  35    Kiállítások szervezése kereskedelmi vagy hirdetési célokra; vásárok és kiállítások szervezése és

 lebonyolítása üzleti és hirdetési célokra.

  41    Kiállítások szervezése szépség, bevásárlás és divat területén kulturális vagy oktatási célokra.

 ( 210 ) M 19 03791

 ( 220 ) 2019.12.13.

 ( 731 )  Techniq 2000 Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Nagy László, Pécs

 ( 541 ) TECHNIQ VertiSENSE

 ( 511 )   10    Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; elemzőkészülékek gyógyászati használatra.

  44    Klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok.

 ( 210 ) M 19 03792

 ( 220 ) 2019.12.13.

 ( 731 )  IT.DOT Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 541 ) CoolerMounter

 ( 511 ) 9    Elektronikus tájékoztató táblák, elektronikus hűthető információs eszközök, hűthető elektronikus peron

 információs tábla.

 ( 210 ) M 19 03793

 ( 220 ) 2019.12.14.

 ( 731 )  Radnóti Gergely, Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek.

 ( 210 ) M 19 03797

 ( 220 ) 2019.12.16.

 ( 731 )  Vegyipari Tervező és Vállalkozó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Noé-Almási Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   11    LED-diódás világító berendezések.

 ( 210 ) M 19 03800

 ( 220 ) 2019.12.16.

 ( 731 )  Kok-Ragály Nikolett, Budapest (HU)

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

 ( 511 )  35    Édességekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 39    Édesség árusítására szolgáló járművek bérbeadása; édesség árusítására szolgáló járművek szerződéses

bérbeadása; édesség árusítására szolgáló szárazföldi járművek kölcsönzése, bérbeadása; járművek bérbeadása;

 járművek szerződéses bérbeadása; szárazföldi járművek kölcsönzése, bérbeadása.

 ( 210 ) M 19 03805

 ( 220 ) 2019.12.16.

 ( 731 )  Temesvári Dávid László, Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Baseball sapka; pólók; pulóverek; sport sapkák és baseball sapkák.

 41    Kulturális és művészeti rendezvények szervezése; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése;

 zenei produkciók; zenei produkciós szolgáltatások; zenés szórakoztató rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 19 03806

 ( 220 ) 2019.12.16.

 ( 731 )  dr. Szócska Gábor, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Alkalmazásszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; applikációs szoftver; letölthető alkalmazások mobil

eszközökkel történő használatra; mobil alkalmazások; mobiltelefon applikációk; oktatási számítógépes

alkalmazások; oktatási táblagép alkalmazások; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; számítógépes

alkalmazásszoftverek; szoftver táblagépekhez; szoftverek; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz;

 táblagép applikációk.

 44    Online orvosi szolgáltatások; orvosi információs szolgáltatások; orvosi információs szolgáltatások online

felületen keresztül; orvosi szolgáltatások online felületen keresztül; orvosi szolgáltatásokról online információ

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03811

 ( 220 ) 2019.12.16.

 ( 731 )  ADAR GOLAD, Hattem (NL)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) Undi Guszti társasjáték

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; játékfigurák; játékkártyák; játékok; játékszerek; társasjátékok.

 ( 210 ) M 19 03812
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 ( 220 ) 2019.12.16.

 ( 731 )  Demmler & Tóth Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) JETRO

 ( 511 )  9    Munkaügyekre és szervezetfejlesztésre vonatkozó számítógépes programok.

 41    Szakmai képzés; gyakorlati képzés [szemléltetés]; mentorálás; nem reklámcélú szövegek publikálása;

oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; tréning módszertanú képzés; prezentációk tartása; workshopok

szervezése és lebonyolítása; kommunikációs tréningek szervezése, lebonyolítása; szervezetfejlesztési

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03823

 ( 220 ) 2019.12.16.

 ( 731 )  Dobóné Lafferton Annamária, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Pivarnyikné Dr. Juhász Emőke Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fodrászat.

 ( 210 ) M 19 03837

 ( 220 ) 2019.12.18.

 ( 731 )  Csukovits Anna, Budapest (HU)

 Hangai Rita, Páty (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SUPROBIC

 ( 511 )  41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; sport- és fitneszszolgáltatások; csoportos edzés oktatása;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; egészség- és fitnesztréning; fitnesz órák vezetése; edzési [fitnesz]

 tanácsadási szolgáltatások; oktató jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása.

 ( 210 ) M 19 03845

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  HSG Consultin Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

 27    Szőnyegek, lábtörlők, gyékények, nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok,

 falikárpitok, falburkolatok.

 42    Lakberendezési tanácsadás; lakberendezési szolgáltatások [épületbelsők]; tervezési szolgáltatások

lakberendezéssel kapcsolatban; színek, festékek és bútorok harmonizálásával kapcsolatos lakberendezési

információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok kombinálásával kapcsolatos lakberendezési információs

 szolgáltatások, építési tervkészítés, építészeti konzultáció, építészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03846

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  Sudárné Boros Erzsébet Ilona, Győrújfalu (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  32    Gyógynövényekből készült szörpök, szirupok; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok

készítéséhez; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; üdítőitalok; szörpök [alkoholmentes italok];

szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szirupok

 üdítőkhöz; szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 19 03851

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  Mocsár Rozália Zsuzsanna, Vecsés (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Mágnesek, mágnesezők, lemágnesezők (mágnesek, mágnesfóliák).

 ( 210 ) M 19 03858

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  E.S.K.M Invest Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajak alapozók; alapozók; bőr-, szem- és körömápoló készítmények; desztillált szépségápoló olajok; épített

köröm tipek formázására szolgáló por; fedőlakkok, körömlakkvédő rétegek [top coat]; folyékony alapozók;

folyékony rúzs; fürdő- és tusoló gélek nem gyógyászati célokra; hajápoló szérumok; hidratáló zselék, gélek

[kozmetikai]; illatosított krémek; illatosított testápoló tejek és krémek; készítmények zselés műkörmök

eltávolításához; kondicionáló krémek; kozmetikai körömszárító készítmények; kozmetikai krémek; kozmetikai

krémek az arc és a test számára; kozmetikai krémek és tejek; kozmetikai testradírok; kozmetikai, szépségápolási

készítmények; kozmetikumok rúzs formájában; köröm alapozó lakkok, rétegek [kozmetikai]; körömdíszítő

matricák; köröm csillám; köröm krémek; köröm-kondicionálók; körömágy kondicionálók;

körömágybőr-eltávolítók; körömágybőr-puhítók; körömalapozók [kozmetikai cikkek]; körömápoló készítmények;

körömápoló kozmetikai készítmények; körömápoló kozmetikumok; körömdíszítő matricák; körömerősítő

készítmények, szerek; körömerősítő ragasztók; körömerősítő szerek, oldatok; körömerősítők; körömerősítők

[kozmetikumok]; körömfestő tollak; körömgél, körömzselé; körömjavító készítmények; körömkeményítők;

körömlakk alapozók; körömlakk készítmények; körömlakk lemosó; körömlakk lemosó készítmények;

körömlakklemosó tollak; körömlakklemosók [kozmetikumok]; körömlakkok; körömlakkok kozmetikai célokra;

körömmatricák; körömreszelők; körömszínező por; körömvilágosítók; krémes alapozó; masszázs zselék, gélek,

nem gyógyászati célokra; multifunkciós smink; nem gyógyhatású szépségápoló szerek; nem gyógyhatású

szépségápoló szerek fürdővízbe; olajok test- és szépségápoláshoz; öregedést késleltető gélek, zselék; pedikűr

készítmények; púder sminkeléshez; rúzsok; smink; smink alapozók; smink arcra és testre; smink púder;
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sminkalapok krémek formájában; sminkceruzák; sminkek kompakt púderekhez; sminkek, arcfestékek;

sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító készítményekkel átitatott vattapamacsok;

sminkeltávolító krémek; sminkeltávolító zselék; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények;

sminkkészítmények arcra és testre; sminkkészletek; sminklemosó folyadékok; sminklemosó tejek; sminklemosó

vattakorongok; sminkrögzítő spray-k; sminkszerek bőrre; sminktermékek; szájápoló készletek; szájfény;

szájhigiénés készítmények; szájkontúrceruzák; szappanok; szappanok gél, zselé formájában; szappanok

testápoláshoz; szemhéjduplázó smink; szépség tonikok arcon való alkalmazáshoz; szépségápoló folyadékok;

szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló szappan; szépségápoló szerek állatoknak; szépségápoló szérumok;

szépségápoló tej; szérumok kozmetikai alkalmazásra; színházi sminkek, sminkszerek; testápolási és

szépségápolási készítmények; testápoló gélek; testápoló krémszappan; tetoválás hatású matricák; testradír; tisztító

 krémek; tusfürdők; tusoló- és fürdőhab; zselés szemmaszkok.

 35    Illatszerek és parfümökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai ásványi és

növényi olajokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai ecsetek, pipere ecsetekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; körömápoló kozmetikumokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; körömdíszítő

matricákkal és díszítőkövekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; körömlakkokkal kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; manikűr- és pedikűreszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; sminkkészletekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sminktáskákkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sminktermékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások; szépségápolási termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03860

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  Takács Nóra, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Aromaterápiás olajokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; fodrászati termékekkel és

felszerelésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati segédeszközökkel és

berendezésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hajszárító berendezésekkel kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hajszárítókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

higiénés eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; illatszerek és parfümökkel kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai ásványi és növényi olajokkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; manikűr- és pedikűreszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; masszázs berendezéssekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; masszázs

termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; orvosi eszközökkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; orvosi gépek és berendezésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; otthonápolás és rehabilitáció eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

otthonápolási termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; rehabilitációs és életvitelt segítő

eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; rehabilitációs és gyógytorna termékekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kis-

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

 41    Divattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; fodrászképzés; kozmetikai, szépségápolási oktatás; sminkes

képzés; személyi stílustanácsadás oktatás; szépségápolási, kozmetikai oktatás; szórakoztató bemutatók szervezése

 és lebonyolítása stílussal és divattal kapcsolatban.

 44    Bőrgyógyászati szolgáltatások; bőrproblémák kezeléséhez kapcsolódó bőrgyógyászati szolgáltatások;
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emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; fodrászszalon szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési

szolgáltatások; kozmetikai és plasztikai sebészet; kozmetikai és plasztikai sebészeti klinikai szolgáltatások;

kozmetikai kezelések; kozmetikai sminkelési szolgáltatások; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai vizsgálat;

kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; manikűr és pedikűr szolgáltatások; manikűr és pedikűr

szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás; otthoni manikűrszolgáltatások; sminkelési tanácsadás és

annak alkalmazása; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; sminkszolgáltatások; sminktanácsadási

szolgáltatások online vagy személyesen; szépségápolás; szépségápolási kezelések; szépségápolási tanácsadás;

szépséggel kapcsolatos információnyújtás; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségszalonokban vagy

fodrászüzletekben használt gépek és berendezések kölcsönzése; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban;

tanácsadás az interneten keresztül a test- és szépségápolás területén; tanácsadási szolgáltatások a sminkelés

 területén.

 45    Divattal kapcsolatos információk nyújtása; személyi stílustanácsadás; személyre szabott divattanácsadási

szolgáltatások; színtanácsadás személyre szabott stílustanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódóan;

 színtanácsadással kiegészített személyi stílustanácsadás.

 ( 210 ) M 19 03861

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  Takács Nóra, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Bőrgyógyászati szolgáltatások; bőrproblémák kezeléséhez kapcsolódó bőrgyógyászati szolgáltatások;

emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; fodrászszalon szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési

szolgáltatások; kozmetikai és plasztikai sebészet; kozmetikai és plasztikai sebészeti klinikai szolgáltatások;

kozmetikai kezelések; kozmetikai sminkelési szolgáltatások; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai vizsgálat;

kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; manikűr és pedikűr szolgáltatások; manikűr és pedikűr

szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás; otthoni manikűrszolgáltatások; sminkelési tanácsadás és

annak alkalmazása; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; sminkszolgáltatások; sminktanácsadási

szolgáltatások online vagy személyesen; szépségápolás; szépségápolási kezelések; szépségápolási tanácsadás;

szépséggel kapcsolatos információnyújtás; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségszalonokban vagy

fodrászüzletekben használt gépek és berendezések kölcsönzése; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban;

tanácsadás az interneten keresztül a test- és szépségápolás területén; tanácsadási szolgáltatások a sminkelés

 területén.

 ( 210 ) M 19 03862

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  Takács Nóra, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Aromaterápiás olajokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; fodrászati termékekkel és

felszerelésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati segédeszközökkel és

berendezésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hajszárító berendezésekkel kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hajszárítókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

higiénés eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; illatszerek és parfümökkel kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai ásványi és növényi olajokkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; manikűr- és pedikűreszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
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szolgáltatások; masszázs berendezéssekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; masszázs

termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; orvosi eszközökkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; orvosi gépek és berendezésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; otthonápolás és rehabilitáció eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

otthonápolási termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; rehabilitációs és életvitelt segítő

eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; rehabilitációs és gyógytorna termékekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kis-

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

sminktermékek kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sporteszközökkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; szépségápolási termékek kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

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

 vitamin-készítményekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Divattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; fodrászképzés; kozmetikai, szépségápolási oktatás; sminkes

képzés; személyi stílustanácsadás oktatás; szépségápolási, kozmetikai oktatás; szórakoztató bemutatók szervezése

 és lebonyolítása stílussal és divattal kapcsolatban.

 44    Bőrgyógyászati szolgáltatások; bőrproblémák kezeléséhez kapcsolódó bőrgyógyászati szolgáltatások;

emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; fodrászszalon szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési

szolgáltatások; kozmetikai és plasztikai sebészet; kozmetikai és plasztikai sebészeti klinikai szolgáltatások;

kozmetikai kezelések; kozmetikai sminkelési szolgáltatások; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai vizsgálat;

kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; manikűr és pedikűr szolgáltatások; manikűr és pedikűr

szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás; otthoni manikűrszolgáltatások; sminkelési tanácsadás és

annak alkalmazása; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; sminkszolgáltatások; sminktanácsadási

szolgáltatások online vagy személyesen; szépségápolás; szépségápolási kezelések; szépségápolási tanácsadás;

szépséggel kapcsolatos információnyújtás; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségszalonokban vagy

fodrászüzletekben használt gépek és berendezések kölcsönzése; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban;

tanácsadás az interneten keresztül a test- és szépségápolás területén; tanácsadási szolgáltatások a sminkelés

 területén.

 45    Divattal kapcsolatos információk nyújtása; személyi stílustanácsadás; személyre szabott divattanácsadási

szolgáltatások; színtanácsadás személyre szabott stílustanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódóan;

 színtanácsadással kiegészített személyi stílustanácsadás.

 ( 210 ) M 19 03921

 ( 220 ) 2019.12.31.

 ( 731 )  Kovács Kristóf, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Hangok, képek vagy adatok tárolására eszközök; rögzített és letölthető média; CD lemezek, DVD-lemezek.

 14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; bizsuk; órák és más időmérő eszközök;

kulcstartó gyűrűk; kulcstartók nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartókat);

 kulcstartó-tárcák nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartó-tárcákat).

 18    Bőr és börutánzatok; kézitáskák; esernyők és napernyők; kulcstartók bőrből vagy műbőrből;

 kulcstartó-tárcák bőrből vagy műbőrből.

  25    Pólók, ingek, topok, sapkák, sálak, kendők, nyakkendők.

  41    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 43    Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés,

a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás); nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető
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televízió-műsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; rádió- és televízió-műsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; show-műsorok készítése; showműsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai);

stúdiószolgáltatások; színházi produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei

 produkciók.

 ( 210 ) M 19 03922

 ( 220 ) 2019.12.31.

 ( 731 )  Kovács Kristóf, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Hangok, képek vagy adatok tárolására eszközök; rögzített és letölthető média; CD lemezek, DVD-lemezek.

 14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; bizsuk; órák és más időmérő eszközök;

kulcstartó gyűrűk; kulcstartók nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartókat);

 kulcstartó-tárcák nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartó-tárcákat).

 18    Bőr és börutánzatok; kézitáskák; esernyők és napernyők; kulcstartók bőrből vagy műbőrből;

 kulcstartó-tárcák bőrből vagy műbőrből.

  25    Pólók, ingek, topok, sapkák, sálak, kendők, nyakkendők.

  41    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 43    Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés,

a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás); nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízió-műsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; rádió- és televízió-műsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; show-műsorok készítése; showműsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai);

stúdiószolgáltatások; színházi produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei

 produkciók.

 ( 210 ) M 19 03923

 ( 220 ) 2019.12.31.

 ( 731 )  Kovács Kristóf, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Hangok, képek vagy adatok tárolására eszközök; rögzített és letölthető média; CD lemezek, DVD-lemezek.

 14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; bizsuk; órák és más időmérő eszközök;

kulcstartó gyűrűk; kulcstartók nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartókat);

 kulcstartó-tárcák nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartó-tárcákat).

 18    Bőr és börutánzatok; kézitáskák; esernyők és napernyők; kulcstartók bőrből vagy műbőrből;

 kulcstartó-tárcák bőrből vagy műbőrből.

  25    Pólók, ingek, topok, sapkák, sálak, kendők, nyakkendők.

  41    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 43    Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés,

a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás); nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízió-műsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; rádió- és televízió-műsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; show-műsorok készítése; showműsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai);
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stúdiószolgáltatások; színházi produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei

 produkciók.

 ( 210 ) M 19 03924

 ( 220 ) 2019.12.31.

 ( 731 )  Kovács Kristóf, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Hangok, képek vagy adatok tárolására eszközök; rögzített és letölthető média; CD lemezek, DVD-lemezek.

 14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; bizsuk; órák és más időmérő eszközök;

kulcstartó gyűrűk; kulcstartók nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartókat);

 kulcstartó-tárcák nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartó-tárcákat).

 18    Bőr és börutánzatok; kézitáskák; esernyők és napernyők; kulcstartók bőrből vagy műbőrből;

 kulcstartó-tárcák bőrből vagy műbőrből.

  25    Pólók, ingek, topok, sapkák, sálak, kendők, nyakkendők.

  41    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 43    Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés,

a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás); nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízió-műsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; rádió- és televízió-műsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; show-műsorok készítése; showműsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai);

stúdiószolgáltatások; színházi produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei

 produkciók.

 ( 210 ) M 19 03925

 ( 220 ) 2019.12.31.

 ( 731 )  Kovács Kristóf, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Hangok, képek vagy adatok tárolására eszközök; rögzített és letölthető média; CD lemezek, DVD-lemezek.

 14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; bizsuk; órák és más időmérő eszközök;

kulcstartó gyűrűk; kulcstartók nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartókat);

 kulcstartó-tárcák nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartó-tárcákat).

 18    Bőr és börutánzatok; kézitáskák; esernyők és napernyők; kulcstartók bőrből vagy műbőrből;

 kulcstartó-tárcák bőrből vagy műbőrből.

  25    Pólók, ingek, topok, sapkák, sálak, kendők, nyakkendők.

  41    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 43    Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés,

a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás); nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízió-műsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; rádió- és televízió-műsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; show-műsorok készítése; showműsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai);

stúdiószolgáltatások; színházi produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei

 produkciók.
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 ( 210 ) M 20 00006

 ( 220 ) 2020.01.02.

 ( 731 )  Ruzsinkó Csaba Péter, Kalocsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Elektromos kézi szerszám gépek, szerszámok.

 ( 210 ) M 20 00022

 ( 220 ) 2020.01.06.

 ( 731 )  ONDEPU Webfejlesztő és Marketing Kft., Hugyag (HU)

 ( 541 ) SPORTORIGO

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

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

 ( 210 ) M 20 00031

 ( 220 ) 2020.01.07.

 ( 731 )  Karácsony Róbert, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) ISOTEQ-10

 ( 511 )  5    Táplálékkiegészítők, vitaminkészítmények.

  32    Alkoholmentes italok, izotóniás italok, vizek.

 ( 210 ) M 20 00032

 ( 220 ) 2020.01.06.

 ( 731 )  Galbavy Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés.

  44    Masszázs szolgáltatás.

 ( 210 ) M 20 00039

 ( 220 ) 2020.01.08.

 ( 731 )  Glassling Kft., Ópályi (HU)

 ( 541 ) GLACCES

 ( 511 )   42    Szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 00041

 ( 220 ) 2020.01.08.

 ( 731 )  Szentiványi Kíra, Pogány (HU)

 ( 541 ) KÍRA BAGS

 ( 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.

 ( 210 ) M 20 00047
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 ( 220 ) 2020.01.09.

 ( 731 )  dr. Váradi Szabolcs, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok részére.

  29    Zselék; zselék étkezési célra.

 ( 210 ) M 20 00092

 ( 220 ) 2020.01.14.

 ( 731 )  Bölcső Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Családvédelemmel, gyerekvédelemmel, örökbefogadással kapcsolatos képzések szervezése és lebonyolítása;

családvédelemmel, gyerekvédelemmel, örökbefogadással összefüggő konferenciák, tanácskozások,

 előadássorozatok szervezése és lebonyolítása; egyéni gyerekvédelmi tanácsadások.

 45    Örökbefogadás; ellehetetlenült élethelyzetű várandós anyák problémáinak segítése; a megszületett gyermek

sorsának rendezésében segítségnyújtás; örökbefogadást elősegítő tevékenység, kapcsolatfelvétel előkészítése,

nyilvántartás vezetése, tanácsadás; ellehetetlenült élethelyzetű várandós anyák segítése, támogatása, anyaotthon

 működtetése; örökbefogadással kapcsolatos jogi tanácsadás.

 ( 210 ) M 20 00094

 ( 220 ) 2020.01.14.

 ( 731 )  MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 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.

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 20 00100

 ( 220 ) 2020.01.14.

 ( 731 )  BlackBelt Technology Korlátolt Felelősségű Társaság, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, oktató berendezések és felszerelések; rögzített és letölthető média, számítógépes
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szoftver, számítógépek és számítógépes perifériák; audiovizuális tanítási eszközök; oktatási készülékek;

számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes

programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok,

 rögzített vagy letölthető formában.

  16    Tanítási és oktatási anyagok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].

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

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által nyújtott

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

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

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások;

személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; szórakozási,

 szórakoztatási információk.

 ( 210 ) M 20 00119

 ( 220 ) 2020.01.15.

 ( 731 )  Kelemen Orsolya, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Aláírókönyvek, emlékkönyvek; ajándékcímkék, dobozok; határidőnaptárak; határidőnaplók; éves naptár;

foglalkoztató füzetek gyerekeknek; matricás foglalkoztató könyvek; gyermekek számára készült foglalkoztató

 füzetek.

 28    Parti játékok; rajzoló játékok; mechanikus játékok; zenés játékok; ráülős játékok; tologatós játékok;

hajlítható játékok; építőkockák [játékok]; intelligens játékok; kerekes játékok; moduláris játékok; kültéri játékok;

berendezések játékokhoz; ruhák játékokhoz; karikadobó játékok [karika dobálós játékok]; összenyomható,

nyomogatós játékok; játékok csecsemőknek kiságyba; babbal töltött játékok; méretarányos járműmodellek

[játékok]; kirakós játékok [puzzle]; fejlesztő játékok kisgyermekeknek; puzzlék, kirakós játékok; babák, mint

játékok; játékok adventi naptárban; babzsák dobáló játékok; manipulatív logikai játékok; piramis építő játékok;

fából készült játékok; bambuszból készült játékok; xilofonok mint zenélő játékok; játékok élelmiszer-utánzatok

formájában; puha játékok állatok formájában; hintalovak, hintázó játékok, libikókák; csecsemőjátékokkal

felszerelt játszómatracok [játékok]; többfunkciós táblák gyermekeknek [játékok]; bölcsődékben és óvodában

használt játékok, játszóeszközök; játékokhoz használt miniatűr figurák; kifejezetten hordozható játékok

 szállítására tervezett tokok; felnőttek által a mindennapi életben használt tárgyakat utánzó játékok.

 41    Alkalmazottak, dolgozók képzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása [képzés]; angol nyelvű oktatási szolgáltatások; az olvasás javításával kapcsolatos oktatás; beszéddel

kapcsolatos képzési szolgáltatások; beszédfejlesztés; coaching; csapatépítés (oktatás); diákok oktatási

tanfolyamokon való részvételének megszervezése; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének

megszervezése; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; életmód tanácsadás (képzés); előadások

szervezése; elsősegéllyel kapcsolatos szakoktatás; értékesítési tréninggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás [nem orvosi]; felnőttoktatás; felső tagozatosok oktatása; foglalkoztatást

célzó oktatás; folyamatos képzés; folyamatos tanfolyamok szervezése; gyakorlati képzés; gyermekek

intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek számára biztosított

oktatási szolgáltatások; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

idegen nyelvek tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

oktatási szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató központokban;

oktatási vásárok szervezése és lebonyolítása; oktató játékok szervezése; önismereti műhelyek és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; online képzések biztosítása; online oktatás biztosítása; összejövetelek szervezése az

oktatás területén; óvodai szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás]; óvodák; óvodás oktatás; pályaválasztási

vizsgálatok, tesztek; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szakmai átképzés; szakmai
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felkészítő képzések biztosítása fiatalok számára; személyi coaching [képzés]; személyiségfejlesztő tanfolyamok

szervezése; személyiségfejlesztő tréning; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; találkozók szervezése és

lebonyolítása az oktatás területén; tanárképzési szolgáltatások; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése;

tornatermek rendelkezésre bocsátása; továbbképzés; üzleti oktatási szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos képzési

szolgáltatások; workshopok [képzés] szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és

tájékoztató szolgáltatások; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák

rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése;

kulturális célú bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; önismereti műhelyek és

szemináriumok lebonyolítása; összejövetelek lebonyolítása; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák

szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése; versenyek lebonyolítása az interneten; vetélkedők, játékok és

versenyek szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; képzés a reklámozás terén;

képzés és oktatás; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések biztosítása vállalkozások számára; képzések

tartása; képzési célú fesztiválok rendezése; képzési célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; képzési célú

műhelyek; képzési lehetőségek biztosítása; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési

tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; korrepetálás; műhelyek szervezése; munkaköri oktatás; nyelvoktatás,

nyelvtanítás; nyelvtanfolyamok biztosítása; oktatás, tanítás; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási célú fesztiválok

rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel; oktatási

célú konferenciák szervezése; oktatási műhelyfoglalkozások lebonyolítása az üzlet területén; oktatási

 szolgáltatások dajkák számára; oktatási szolgáltatások vezető beosztású személyzet számára.

 43    Bölcsődék és óvodák; bölcsődék, óvodák; gyermekgondozási szolgáltatások; gyermekmegőrzési

szolgáltatások; iskolakezdés előtt napközi biztosítása; napközik biztosítása [nem iskolai]; tanítás után (délutáni)

 napközi biztosítása.

 ( 210 ) M 20 00154

 ( 220 ) 2020.01.20.

 ( 731 )  Oltyán József, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési felület kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynökségek,

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások, kereskedelmi vásárok rendezése, közönségkapcsolati kommunikációs

stratégiára vonatkozó tanácsadás, közönségszolgálati szolgáltatások, közvélemény-kutatás, marketing

szolgáltatások, médiakapcsolati szolgáltatások, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása, piackutatás (1), piackutatás (2), reklámcélú forgatókönyvírás,

reklámfilmek készítése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában, reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás, reklámkoncepciók kidolgozása, reklámlevél szolgáltatás, reklámszövegek írása,

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

 kommunikációs szolgáltatások.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása, eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fényképészet, filmek feliratozása, fotóriportok készítése, konferenciák

szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, rádió- és televízióműsorok

 készítése, riporteri szolgáltatások.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 00156

 ( 220 ) 2020.01.17.

 ( 731 )  Janid Szemira, Budapest (HU)

 Alexa Tímea, Budapest (HU)
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 ( 541 ) TIMIRA

 ( 511 )  14    Bizsu testékszerek; divatórák; divatékszerek; arany ékszerek; arany fülbevalók; arany karkötők; arany

nyakláncok; aranyból készült ékszerek; bokaláncok; bőr óraszíjak; barátság gyűrűk; barátság-karkötők; bedugós

fülbevalók; bemutató dobozok időmérő eszközökhöz; ékszerdoboz; ékszeráruk; ékszerdobozok; ékszerdobozok

és óradobozok; ékszerek; ékszertartók; ékszertokok; ezüst ékszerek; ezüst gyűrűk; ezüst karórák; ezüst karkötők;

ezüst fülbevalók; ezüst és ötvözetei; ezüst; ezüsttel futtatott nyakláncok; ezüsttel futtatott gyűrűk; ezüsttel futtatott

fülbevalók; ezüsttel futtatott karkötők; fém ékszerdobozok; karórák; karkötők, karperecek; karkötők, szíjak

órákhoz; karkötőként viselhető hajlékony drótszalagok; karkötőórák; karkötők [ékszerek]; láncok

nemesfémekből; láncok [ékszerek]; nemesfém bevonattal készült ékszerek; nemesfém bevonatú ékszerek;

nemesfém ékszerdobozok; nemesfém ékszerek; nemesfém ékszerláncok bokaláncokhoz; nemesfém ékszerláncok

karkötőkhöz; nemesfém ékszerláncok nyakláncokhoz; nemesfém fülbevalók; nemesfém gyűrűtartók;

 óraállványok; óradobozok; órák; órák és karórák.

 25    Alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; báli ruhák; bikinik; blúzok;

blézerek; ballonkabátok [trench coat]; bőrdzsekik; bőrkabátok; bőrmellények; bőrövek; bőrnadrágok; bőrruhák;

bőrruházat; edző nadrág; derékfűzők, gyógyfűzők; cső felsők; esőkabátok; farmerek; farmerdzsekik; estélyi

ruházat; esőruhák; estélyi, alkalmi kabátok; fehérnemű; fehérnemű kismamáknak; fejdíszek [fátylak]; fejkendő;

fejre való sálak, fejkendők; felsőruházat; felsőkabátok; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi alsóneműk;

fürdőruhák, fürdődresszek; hálóruhák; hálóköntösök, pongyolák; hálókabátok; hálóingek, babydollok; hálóingek;

hálóing; hálóruhák kismamáknak; hálóruhák, alváshoz használt ruhák; harisnyák; harisnyanadrágok;

harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; harisnyatartós fűzők; kismama leggingek; kismama felsők; kismama

ingek; kisgyermek ruházat; kismama nadrágok; koszorúslány ruhák; kismamaruhák; kismamaövek [ruházat];

kismama ruházat; kismama rövidnadrágok; kismama ruhák; melltartók; mellbimbó takarók; melegítőnadrág;

melegítőnadrágok; melegítőfelsők; melegítődzsekik; melegítőalsók; melegítőnadrágok, melegítő alsók;

melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok [ruházat]; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítő

felsők, sportos pulóverek; menyasszonyi ruhák; mezek; műbőr ruhák; műbőr övék; nyakbavalók; nyakkendők;

női ruhák; női overallok; női kosztümök; női ingek, blúzok; női fürdőruhák; női felsőruházat; női alsóruházat,

fehérnemű; női alsó; női alkalmi ruhák; nyaksálak; nyaksál; nyakpántos topok [felsőrészek]; nyakpántok [ruházati

cikkek részei]; nyakmelegítők; nyakkendők, selyem nyaksálak; nyakkendők (aszkotok); nyaksálak [sálak];

nyaksálak [ruházat]; otthoni ruházat; otthoni köntösök; overallok kismamáknak; overallok, munkaruhák; pizsama;

pizsamaalsók; pizsamák; poncsók; pongyolák; rövid ujjú pólók; rövid ujjú ingek; rövid kertésznadrágok; rövid

ujjú sportingek; rövidnadrágok amerikai futballhoz; rövidnadrágok; rövidnadrágok [ruházat]; rövidnadrágok,

shortok; rövidnadrágok, sortok; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; ruházat (bőr-); ruhák

koszorúslányoknak; ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházat halászoknak;

ruházat harcművészetekhez; ruházat kerékpárosoknak; ruházat lovagláshoz [nem lovaglósapkák]; ruházat

sportoláshoz; rövid együttesek [ruházat]; rövid felsőkabát kimonókhoz (haori); rövid alsószoknyák;

selyemruházat; selyemövek, vállszalagok; selyem nyakkendők; ruházati cikkek nők számára; rögzítő zsinórok

haorihoz [haori-himo]; szőrme muffok; szőrmebéléses kabátok; szoknyák; szőrméből készült ruházati cikkek;

szőrmekabátok; szőrmekabátok és -dzsekik; térdharisnyák; térdnadrágok; térdzoknik; zoknik; zoknik és

harisnyák; alkalmi cipők; bakancsok, csizmák; bokacsizmák; bőrcipők; bokacsizmák, rövidszárú csizmák; férfi és

női lábbeli; fürdőszandálok, fürdőcipők; fürdőpapucsok; női lábbeli; női lábbelik; női szandálok; magassarkú

cipők; mamuszok; mamuszok (gyapjú babacipők); mokaszinok; lapos cipők; lábujjbedugós szandálok; lábbelik

nem sportcélokra; lábbelik [kivéve ortopéd lábbelik]; papucsok; strandlábbelik; strandcipők; szandálok;

 tornacipők; kendők fejre.

 ( 210 ) M 20 00161

 ( 220 ) 2020.01.21.

 ( 731 )  Redwood Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
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( 546 )

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

 37    Építkezés; építkezéssel kapcsolatos javítási és szerelési szolgáltatások, épületek, raktárak,

épülethomlokzatok, felvonók, közművek, nyílászárók, villamosvezetékek, vízvezetékek javítása és szerelése,

 gépek, járművek javítása, szerelése és karbantartása, épületbontás.

 ( 210 ) M 20 00162

 ( 220 ) 2020.01.21.

 ( 731 )  Horváth Balázs, Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 ) BALATON OFF ROAD FESTIVAL

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

 ( 210 ) M 20 00163

 ( 220 ) 2020.01.21.

 ( 731 )  Lukács Zoltán Gábor, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Archívum könyvtári szolgáltatások; kiadói szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat

 kiadás; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kutatási könyvtári szolgáltatások.

 45    Sorselemzés pálmalevelek használatával; spirituális tanácsadás pálmalevelek használatával; asztrológiai és

spirituális szolgáltatások; jövendőmondás, jóslás; lelki tanácsadás; spiritiszta tanácsadás; spirituális irányítás;

 spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 20 00164

 ( 220 ) 2020.01.21.

 ( 731 )  Varga Gyula, Tárnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges

rendezvényekre; szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások formájában; zenei koncertek szervezése és

lebonyolítása; zenei szórakoztatás szervezése; zenés előadások szervezése; zenés koncertek; zenés műsorok

 rendezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 20 00167

 ( 220 ) 2020.01.17.

 ( 731 )  Varga Szabolcs, Budapest (HU)

 ( 541 ) Aranybögre

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó; kávépótló szerek; lisztkeverékek; kakaó italpor; sütési alapanyagok; reggeliző gabona- és
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 lisztkeverék.

 ( 210 ) M 20 00169

 ( 220 ) 2020.01.21.

 ( 731 )  Kovácsné dr. Nagy Emese, Nyékládháza (HU)

 ( 541 ) KIP Program

 ( 511 )   16    Könyvek, kiadványok, tankönyvek.

  41    Oktatás, nevelés, pedagógusok részére előadások és képzés.

 ( 210 ) M 20 00170

 ( 220 ) 2020.01.21.

 ( 731 )  Next Move Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)

 ( 740 )  Dr. Kopcsányi Gábor, Budapest

  
( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 20 00171

 ( 220 ) 2020.01.21.

 ( 731 )  Simply You Pharmaceuticals a.s., Praha (CZ)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

 ( 541 ) Sinupo Forte

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

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

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 olajok és zsírok.

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 20 00172

 ( 220 ) 2020.01.21.

 ( 731 )  Kolozsi Sándor, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Attila, Debrecen

  
( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 00173

 ( 220 ) 2020.01.21.

 ( 731 )  Bobrovniczkiné Sinkai Marianna, Székesfehérvár (HU)

 Molnár Kata, Szentendre (HU)

 ( 541 ) Jakabi

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok és zsírok.

  31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek.

 ( 210 ) M 20 00201

 ( 220 ) 2019.06.20.

 ( 731 )  Viriyapattana Company Limited, Bangkok (TH)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Mandulatej; mandulatej-alapú italok; por alakú szójabab italokhoz; por alakú szójabab élelmiszerekhez való

 felhasználásra; szójatej; szójatejpor; tej.

  32    Gyümölcslevek; zöldséglevek (italok).

 ( 210 ) M 20 00202

 ( 220 ) 2020.01.24.

 ( 731 )  Rózsa Attila, Budapest (HU)

 ( 541 ) ervsz

 ( 511 )  45    Domain nevek bejegyzése; domain nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi szolgáltatások]; domain nevek

regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás; domain nevek regisztrálása felhasználók azonosítására globális

számítógépes hálózaton; domain nevek regisztrálása felhasználók azonosítására globális számítógépes hálózaton

[jogi szolgáltatás]; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; domainnév-bejegyeztetési

 szolgáltatások; internetes domain-nevek bérbeadása.

 ( 210 ) M 20 00226

 ( 220 ) 2020.01.27.

 ( 731 )  Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Filmforgalmazás, filmszakmai képzések, filmszínházi előadások, filmbemutatók, kiadványszerkesztés,

filmgyártás, filmrendezés, filmstúdiók, forgatókönyvírás, gyakorlati képzések, konferenciák szervezése és

lebonyolítása, könyvkiadás, könyvtári szolgáltatások, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése,

múzeumi szolgáltatások, nem letölthető filmek biztosítása, digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, oktatás biztosítása, pályaválasztási tanácsadás,

 elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.

 ( 210 ) M 20 00230
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 ( 220 ) 2020.01.27.

 ( 731 )  Sasváriné Dr. Hertelendy Márta, Hajmáskér (HU)

 ( 541 ) Dr. Hertelendy

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

 használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 20 00232

 ( 220 ) 2020.01.27.

 ( 731 )  Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 20 00233

 ( 220 ) 2020.01.27.

 ( 731 )  Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 20 00240

 ( 220 ) 2020.01.27.

 ( 731 )  Medicop Egészség Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Farnadi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Pszichológus [szolgáltatások].

 ( 210 ) M 20 00247

 ( 220 ) 2020.01.28.

 ( 731 )  G-BUILD Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 20 00248

 ( 220 ) 2020.01.28.

 ( 731 )  G-BUILD Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 ) CAESAR

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

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

 olajok és zsírok.

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

 ( 210 ) M 20 00256

 ( 220 ) 2020.01.28.

 ( 731 )  Reign Beverage Company LLC, Los Angeles (US)

 ( 300 )  88/568170 2019.08.06. US

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) REIGN INFERNO

 ( 511 )   32    Energiaitalok; sportitalok; üdítőitalok.

 ( 210 ) M 20 00258

 ( 220 ) 2020.01.28.

 ( 731 )  Simply You Pharmaceuticals a.s., Praha (CZ)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

 ( 541 ) SINUPO

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

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

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 olajok és zsírok.

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 20 00261

 ( 220 ) 2020.01.28.

 ( 731 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

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

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

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 olajok és zsírok.

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 20 00262

 ( 220 ) 2020.01.28.

 ( 731 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

 ( 541 ) AURISCLEAN

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

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

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 olajok és zsírok.

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 20 00289

 ( 220 ) 2020.01.30.

 ( 731 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

 ( 541 ) Herbalness

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 20 00294

 ( 220 ) 2020.01.29.

 ( 731 )  Del Pierre CE Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) MYLORD

 ( 511 )   30    Teák.

 ( 210 ) M 20 00295

 ( 220 ) 2020.01.29.

 ( 731 )  Del Pierre CE Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) MILORD

 ( 511 )   30    Teák.

 ( 210 ) M 20 00296

 ( 220 ) 2020.01.31.

 ( 731 )  Simonics Péter Sándor, Solymár (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Felsőruházat; pólók; ruházati cikkek; sportruházati cikkek; sapka ellenzők; sapkák; cipők.

 39    Utazásszervezés; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; siklóernyős túrák szervezése; utasok

 szállítása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; siklóernyős oktatás; oktatási

vizsgáztatás; siklóernyős tandempilóta oktatás; sárkányrepülő oktatás; csörlőkezelő oktatás; siklóernyős

 tandemrepülés; trájkrepülés; siklóernyő csörlőzés; idegenvezetős túrák levezetése; siklóernyős túrák levezetése.

 ( 210 ) M 20 00298

 ( 220 ) 2020.01.31.

 ( 731 )  Kugler László, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Becker Ügyvédi Iroda, Tatabánya

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 20 00309

 ( 220 ) 2020.01.31.

 ( 731 )  Karácson Tamás, Budapest (HU)

 Csöndör László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fodor Klaudia Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) wellhello
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 ( 511 )  18    Bevásárlótáskák; bőröndök; ernyők, esernyők; hátizsákok; hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák;

táskák, kézitáskák; konferencia mappák; oldaltáskák, tarisznyák; kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; poggyász és

 útitáskák; sporttáskák, tornazsákok; táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből.

 21    Asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; bögrék, korsók; csészealjak; csészék; dugók üvegből,

üvegdugók; edények, fazekak; edényfogók és -alátétek; ivópalackok; jegesvödrök, hűtővödrök; jégkockaformák;

mellszobrok porcelánból, kerámiából, agyagból, terrakottából vagy üvegből; perselyek (malacperselyek); poharak

papírból vagy műanyagból; poháralátétek, nem papírból vagy textilből; sütőformák, süteményszaggatók; szobrok

 porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; tükörtojás sütőformák.

  25    Férfi és női lábbeli; zoknik; kalapáruk; felsőruházat; alsóruházat; sapkák.

  33    Alkoholos italok (sörök kivételével).

 41    Dalírás; klubszolgáltatások [diszkó]; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészeti szórakoztató

tevékenységek lebonyolítása; élőzenés koncertek; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; stúdiószolgáltatások; színházi produkciók; színházi előadások, zenei előadások; szórakoztató

szolgáltatások; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók; zeneszerzés; szórakoztató show-k készítése

 táncosokkal és énekesekkel.

 ( 210 ) M 20 00310

 ( 220 ) 2020.01.31.

 ( 731 )  Karácson Tamás, Budapest (HU)

 Csöndör László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fodor Klaudia Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  18    Bevásárlótáskák; bőröndök; ernyők, esernyők; hátizsákok; hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák;

táskák, kézitáskák; konferencia mappák; oldaltáskák, tarisznyák; kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; poggyász és

 útitáskák; sporttáskák, tornazsákok; táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből.

 21    Asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; bögrék, korsók; csészealjak; csészék; dugók üvegből,

üvegdugók; edények, fazekak; edényfogók és -alátétek; ivópalackok; jegesvödrök, hűtővödrök; jégkockaformák;

mellszobrok porcelánból, kerámiából, agyagból, terrakottából vagy üvegből; perselyek (malacperselyek); poharak

papírból vagy műanyagból; poháralátétek, nem papírból vagy textilből; sütőformák, süteményszaggatók; szobrok

 porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; tükörtojás sütőformák.

  25    Férfi és női lábbeli; zoknik; kalapáruk; felsőruházat; alsóruházat; sapkák.

  33    Alkoholos italok (sörök kivételével).

 41    Dalírás; klubszolgáltatások [diszkó]; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészeti szórakoztató

tevékenységek lebonyolítása; élőzenés koncertek; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; stúdiószolgáltatások; színházi produkciók; színházi előadások, zenei előadások; szórakoztató

szolgáltatások; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók; zeneszerzés; szórakoztató show-k készítése

 táncosokkal és énekesekkel.

 ( 210 ) M 20 00313

 ( 220 ) 2020.02.03.

 ( 731 )  GRAPHISOFT SE, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) #graphisoftLEARN

 ( 511 )  41    Konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; képzési rendezvények szervezése

 és lebonyolítása; oktatási események szervezése; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatás biztosítása.

 ( 210 ) M 20 00359

 ( 220 ) 2020.02.05.
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 ( 731 )  Lakatos Péter, Szentendre (HU)

 ( 541 ) MITOFIT

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

 ( 210 ) M 20 00360

 ( 220 ) 2020.02.05.

 ( 731 )  Judik Csaba, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) JUDIK SAJTMŰHELY

 ( 511 )  29    Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; fokhagymás vajak; kevert vaj; koncentrált, sűrített vaj; mézes

vaj; tisztított vaj; vaj; vajkészítmények; vajkrém; érlelt sajtfélék; fehér lágy sajtok; feldolgozott sajtok; friss fehér

puha sajtok; friss (nem érlelt) sajt; friss, nem érlelt sajtok; friss sajt; füstölt sajt; fűszereket tartalmazó sajtok;

fűszernövényeket tartalmazó sajtok; kemény sajt; kenhető sajtok; lágy sajtok; penésszel érlelt sajt; puhára érlelt

sajt; reszelt sajt; sajtfondü; sajtkeverék; sajtalapú rágcsálnivalók; sajtkeverékek; sajtmártások; sajtok; sajtok

mártás formájában; sajtok szarvasgombával; sajttermékek; gyümölcsízű joghurtok; ízesített joghurtok; alacsony

zsírtartalmú joghurtok; joghurt; joghurt desszertek; joghurtalapú italok; joghurtból készült italok; joghurtok;

cottage cheese [túrószerű sajtfajta]; túró; tejföl; magas zsírtartalmú tejszín; tejszín; tejszín [tejtermékek];

tejszínhab; tejszínhabok; kakaós tejitalok; kefir [tejes ital]; csokoládéval ízesített tejalapú italok; ízesített tej;

ízesített tejitalok; gyümölcslevet tartalmazó tejalapú italok; kávét tartalmazó tejalapú italok; tejalapú desszertek;

 tejalapú italok; ghí.

 ( 210 ) M 20 00369

 ( 220 ) 2020.02.05.

 ( 731 )  Papp György, Szeged (HU)

 ( 541 ) CapsiCare

 ( 511 )  5    Növényvédőszerek, növénytápláló készítmények.

  29    Tej és tejtermékek.

  30    Péksütemények, cukrászsütemények, kekszek.

  32    Alkoholmentes italok, gyümölcslevek, energiaitalok.

 ( 210 ) M 20 00373

 ( 220 ) 2020.02.06.

 ( 731 )  Tóth-Ikló Mecséri Alexandra, Kartal (HU)

 ( 740 )  dr. Gyöngy Mónika, Kartal

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 20 00374

 ( 220 ) 2020.02.06.

 ( 731 )  Diagon GmbH, Siegendorf (AT)

 ( 740 )  Szabó Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; biológiai

 készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
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 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; fertőtlenítőszerek.

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; számítógépek és számítógépes perifériák.

  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

 ( 210 ) M 20 00377

 ( 220 ) 2020.02.06.

 ( 731 )  Glia Kutatás - Fejlesztési Innovációs Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pátzay Péter Pál, NAGY-KOZÁK és PÁTZAY Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Bőrápoló kozmetikumok; kenőcsök kozmetikai célokra; kozmetikai krémek; kozmetikai, szépségápolási

 készítmények; kozmetikai szerek.

 ( 210 ) M 20 00384

 ( 220 ) 2020.02.07.

 ( 731 )  Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)

 ( 541 ) RIOLIT

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

 ( 210 ) M 20 00393

 ( 220 ) 2020.02.07.

 ( 731 )  Lila Füge Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szigeti Adrienn, Budapest

 ( 541 ) Lila Füge

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

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

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

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

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 20 00396

 ( 220 ) 2020.02.07.

 ( 731 )  Kovács Szabolcs, Hévíz (HU)

 ( 541 ) Zalacarte

 ( 511 ) 9    3D-s animációs szoftverek; 3D-s számítógépes grafikai szoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis

szoftverek; animációs szoftverek; alkalmazás- és adatbázis-integrálásra szolgáló számítógépes szoftverek;

interaktív szórakoztató szoftver; irodai és üzleti alkalmazások; képek, grafikák, audioanyagok, videoanyagok és

szövegek feldolgozására szolgáló szoftverek; kommunikációs és hálózatépítő szoftverek; kommunikációs,

hálózatépítő és közösségi hálózati szoftverek; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra;

letölthető szoftveralkalmazások; mobil alkalmazások; mobiltelefonos szoftveralkalmazások; oktatási
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mobilalkalmazások; oktatási szoftverek; oktató szoftverek; számítógéppel használható interaktív szórakoztató

szoftverek; szimulációs szoftverek; szimulációs szoftverek [szórakoztatás]; szoftveralkalmazások mobil

 eszközökhöz; szoftverek termékfejlesztéshez; szórakoztató szoftverek.

 35    Digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális marketing; digitális

reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások;

e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; egészségügyi állapotok társadalmi tudatosításával

kapcsolatos reklámszolgáltatások; előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; eseménymarketing;

harmadik fél zenéjének népszerűsítése online weboldal-portfólió biztosításával; hirdetés elektronikus

hirdetőtáblán; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés

magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások,

valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások a közvélemény

figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetésszervezés; hirdetésszervezés mozikban; hírességek

promóciós menedzselése; ingatlanmarketing; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; interneten

használható reklámok összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; internetes marketing;

jótékonysági adománygyűjtő rendezvények promóciójának megszervezése; kereskedelmi vállalkozásoknak

nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi

vásárok reklámozás céllal való szervezése; koncertek promóciója [reklámozása]; közönségszolgálati [PR]

 szolgáltatások; különleges rendezvények promóciója.

 36    Bemutatótermek bérbeadása; ingatlanmenedzsment; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások;

ingatlanok bérbeadása; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlantanácsadás; vállalati ingatlanhoz

kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; szórakozóhelyekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások;

kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi központok bérbeadása;

irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanügynökségek szolgáltatásai;

ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanokkal kapcsolatos számítógépesített információs

szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás;

 épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00397

 ( 220 ) 2020.02.08.

 ( 731 )  Klug Lajos, Budapest (HU)

 Tóth Ferenc, Gödöllő (HU)

 ( 541 ) ImMuniPot

 ( 511 ) 1    Talajeredetű károsítókkal szembeni növényi ellenállóságot biztosító kertészeti ültetőközeg hasznos

 mikroorganizmusokkal beoltott települési és lakossági zöldhulladék-komposztból.

 ( 210 ) M 20 00424

 ( 220 ) 2020.02.12.

 ( 731 )  Kecskés Valentin, Vál (HU)

 ( 541 ) Valentine's

 ( 511 )  29    Feldolgozott mogyorófélék; hámozott mogyorók; ízesített mogyorók, diók; kész [elkészített] mogyorófélék;

mogyoró alapú rágcsálnivalók; mogyoró, előkészített; mogyoró- és magalapú rágcsálnivaló szeletek; mogyorók,

elkészített; mogyorókrémből készült kenhető krémek, szendvicskrémek; organikus mogyoró- és magalapú

rágcsálnivaló szeletek; mogyoróvaj; csokoládés mogyoróvaj; porított mogyoróvajak; mogyorótej; mogyorótej

étkezési célokra; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek),

kompótok; étkezési olajok és zsírok; földimogyorótej-alapú italok; földimogyoró olaj; földimogyoró-olaj

[étkezési célra]; bevont földimogyorók; feldolgozott földimogyoró; földimogyoró, elkészítve; földimogyoró,

feldolgozott; földimogyoró-konzerv; földimogyoró-krém; földimogyorók; mézes földimogyoró; pörkölt

földimogyoró; darált mandula; előkészített mandula; mandula, feldolgozva; mandula (feldolgozott -); mandula,

darált; előkészített kesudió; sózott kesudió; kesudióvaj; konyhakész pisztácia; dióolajak; dióalapú snack-ételek;
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gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; hántolt diófélék; kandírozott [cukrozott] mogyorók/diók; pirított

diófélék; pörkölt diófélék; rágcsálnivaló-keverékek, amelyek feldolgozott gyümölcsöket és feldolgozott

dióféléket tartalmaznak; rágcsálnivaló-keverékek szárított gyümölcsökkel és feldolgozott diófélékkel; sózott

diófélék; szárított diófélék; tartósított diófélék; gyümölcsök és diófélék vegyesen; fűszerezett diófélék; fűszeres

diófélék; dióféle-alapú szeletek étkezési célra; dióféle-alapú, étkezést helyettesítő szeletek; dióbél; dióféle-alapú

kenhető krémek; dióféle-alapú krémek; diófélékből készült öntetek; diófélékből készült pépek/pástétomok;

 diófélékből készült vaj, dióvaj; mogyorókrém.

 ( 210 ) M 20 00429

 ( 220 ) 2020.02.12.

 ( 731 )  S11 Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Obermajer Attila, Budapest

 ( 541 ) Gyerünk, anyukám!

 ( 511 )  38    Online multimédiás tartalomhoz való hozzáférés biztosítása; platformokhoz vagy portálokhoz való

hozzáférés biztosítása az interneten; biztonságos adat-, hang- vagy képátvitel; digitális adatátviteli szolgáltatások;

e-sportesemények streamelése; digitális hálózatokon keresztül történő videoátvitel; elektronikus kereskedelemmel

kapcsolatos távközlési szolgáltatások; hang, videó és információ továbbítása; hangátvitel elektronikus úton;

videokonferencia; virtuális csevegőszoba létesítése szöveges üzenetváltáshoz; videokonferenciához szükséges

eszközök és felszerelések biztosítása; videokonferencia szolgáltatások biztosítása; videokonferencia

szolgáltatások; videokommunikációs szolgáltatások; videók digitális hálózatokon keresztül történő interaktív

továbbítása; videofilmek továbbítása; videófeltöltési szolgáltatások; videoátviteli szolgáltatások; kommunikáció

elektronikus hálózaton keresztül; kommunikáció elektronikus eszközökkel; interneten keresztül történő digitális

adatátvitel; hangtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; hang- vagy képi felvételek hálózatokon

keresztüli átvitele; hang, képek, dokumentumok, üzenetek és adatok elektronikus továbbítása és

továbbközvetítése; audio- és videoadatátvitellel kapcsolatos szolgáltatások; hang- és adatátviteli szolgáltatások;

információk elektronikus továbbítása; videoközvetítés; video on-demand közvetítések; video- és audioműsorok

közvetítése az interneten keresztül; webcastok közvetítése; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele;

interneten keresztül történő videoadatátvitel; e-kereskedelmi platformokhoz való hozzáférés biztosítása az

interneten; elektronikus információs hálózati oldalakhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus piactérhez

[portálhoz] való hozzáférés számítógépes hálózatokon való biztosítása; elektronikus videokapcsolatok biztosítása;

felhasználói hozzáférés biztosítása az interneten; internetes beszélgető fórumokhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes felületekhez való felhasználói hozzáférés biztosítása; internetes fórumokhoz való hozzáférés

biztosítása; internetes platformokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes portálokhoz való felhasználói

hozzáférés biztosítása; internetes portálokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes webhelyekhez való

hozzáférés biztosítása; internetes weblapos fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; kommunikációs hálózatokon

lévő adatokhoz való hozzáférés biztosítása; online video-on-demand szolgáltatáson keresztül biztosított filmekhez

és televízió-műsorokhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátása; online video-on-demand szolgáltatáson

keresztül biztosított video- és audiotartalmakhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátása; weblog-hozzáférés

biztosítása; weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása; videomegosztó portálhoz való hozzáférés biztosítása;

video-on-demand műsorokat kínáló internetes portálhoz való hozzáférés biztosítása; audiovizuális

kommunikációs szolgáltatások; információtovábbítás videokommunikációs rendszereken keresztül; adat-, hang-,

videó- és multimédia fájlok továbbítása; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a

letölthető fájlokat valamint a számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; adatfolyamos

(streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások; adatok számítógépes hálózatokon való elérésének

biztosítása; audio- és videotartalom számítógépes hálózatokon keresztül történő továbbítása; csevegő szobák,

csevegő vonalak és internetes fórumok révén történő elektronikus kommunikáció; csevegő vonalak, csevegő

szobák és internetes fórumok útján történő elektronikus üzenetváltás; digitális fájlok továbbítása; digitális

információ átvitele; e-mail adatszolgáltatások; e-mail szolgáltatások; e-mail szolgáltatások biztosítása;
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elektronikus adatátvitel; hozzáférés biztosítása tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz; hozzáférés

tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz; képek, fotók, grafikus képek és illusztrációk számítógépes

világhálón keresztül történő elektronikus továbbítása; webcasting szolgáltatások; webkonferencia-szolgáltatások;

virtuális szolgáltatások biztosítása számítógép használók közti valós idejű interakcióhoz; adatátvitel;

 kommunikációs szolgáltatások (elektronikus).

 41    Audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás

termékek gyártása, fényképezés; audiovizuális bemutatók; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos

szolgáltatások oktatási célokra; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; csoportos szabadidős

tevékenységek rendezése; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; előre felvett szórakoztató anyagok

bemutatása; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; internetes adatbázisból származó, online szórakoztatással kapcsolatos információk

nyújtása; közösségi sport- és kulturális események szervezése; mentorálás; oktatás és tanítás; online egyidejű

adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatások; online információk szolgáltatása audio- és vizuális médiával

kapcsolatban; online interaktív szórakoztatás; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online

szórakoztatás; online szórakoztatás nyújtása; online nem letölthető képek biztosítása; rekreációs, szabadidős

klubszolgáltatások nyújtása; rekreációval, szabadidővel kapcsolatos információs szolgáltatások; rekreációs,

szabadidős fesztiválok szervezése; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; sport és fitnesz; sport- és

fitneszszolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz;

sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori, promotor szolgáltatás); szabadidő

eltöltésére alkalmas területek, nevezetesen játszóterek biztosítása; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás;

szabadidős információs szolgáltatások; szabadidős, rekreációs célú műhelyek; szabadidős, rekreációs

tevékenységek szervezése; szabadidős, rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; szabadidős

rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős szolgáltatások; szabadidős

tevékenységek biztosítása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szórakoztatási, oktatási és

képzési szolgáltatások; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások; animációs

és élő műsorok gyártása; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audio/vizuális

bemutatók készítése; audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; élő szórakoztató műsorok rendezése; hang-

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

készítése; hang- és zenefelvételek készítése; hang- vagy videostúdiók biztosítása; hang-, film-, video-, és

televíziós stúdió szolgáltatások; nyers audiofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videofelvételek

készítése; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások; videó szerkesztés; videofilmgyártás; videók

gyártása; videók, videofelvételek készítése; videokészítési szolgáltatások; videorögzítés;

videostúdió-szolgáltatások; csoportos edzés oktatása; coaching; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások;

edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; egészség- és fitnesztréning; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai;

egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; élő

sportesemények lebonyolítása; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; fitnesz

edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások biztosítása; fitnesz klub szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz órák vezetése; fitnesz

tanácsadás; fitneszedzési szolgáltatások; fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás; sporttevékenységek;

sportszolgáltatások; sporttevékenységek oktatása; sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos

szórakoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos képzési

szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; személyi edzői szolgáltatások; személyi edző

szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakoztató sportszolgáltatások; testedzési, testnevelési szolgáltatások;

testedzéssel kapcsolatos oktatás; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; étrenddel,

diétával kapcsolatos oktatás [nem orvosi]; fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül; fizikai erőnléti

oktatás; diétával kapcsolatos oktatás az interneten keresztül; tanfolyamok szervezése, tartása; tanfolyamok,

képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; táplálkozással kapcsolatos órák tartása; táplálkozással kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos oktatás [nem gyógyászati]; táplálkozással kapcsolatos oktatás;
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táplálkozáshoz kapcsolódó útmutatás nyújtása; táplálkozással kapcsolatos oktatás az interneten keresztül;

testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása;

coaching [tréning]; online képzések biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása; online oktatás

biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; sportoktatás, edzés és irányítás; sporttevékenységekkel

kapcsolatos tanfolyamok; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások;

 sporttal kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; szabadidős elfoglaltságokkal kapcsolatos képzés.

 ( 210 ) M 20 00437

 ( 220 ) 2020.02.12.

 ( 731 )  Kádár Dávid, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Hangszerkesztő szoftverek; applikációs szoftver; zenei szoftverek; szoftverek zeneszerzéshez.

 41    Információnyújtás a zene terén; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; zeneszerzés; zeneszerzési

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00438

 ( 220 ) 2020.02.12.

 ( 731 )  Digitális Ugróiskola Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Stipta Viktor, Miskolc

 ( 541 ) Hopschool

 ( 511 )  9    Interaktív szoftverek; interaktív játékszoftverek.

  28    Sportcikkek; beltéri fitnesz készülékek.

 ( 210 ) M 20 00442

 ( 220 ) 2020.02.13.

 ( 731 )  Cuetara, S.L., Villarejo de Salvanés, Madrid (ES)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) CRAZY FLAKER

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és pótkávé; rizs, száraztészta és nudli, galuska; tápióka és szágó; liszt és

gabonakészítmények; kenyér, sütemények és cukrászkészítmények; csokoládé; jégkrém, szorbetek és fagylaltok;

cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőpor; só, ízesítőszerek, fűszerek, szárított gyógynövények; ecet, szószok és

más ízesítők; jég (fagyasztott víz); kekszek és aprósütemények; gabonafélékkel töltött kekszek és

aprósütemények; gabonafélékkel és mézzel töltött kekszek és aprósütemények; gabonafélékkel és kakaóval töltött

kekszek és aprósütemények; kakaós kekszek és aprósütemények; gabonafélék; gabona alapú snack ételek; gabona

alapú müzliszeletek; rizs alapú snack ételek; kandiscukor; csokoládék; gofrik; gyümölcsös sütemények és

 lepények; palacsinták; finompékáru (viennoiserie); teasütemények; csokoládétojások; kakaóból készült krémek.

 ( 210 ) M 20 00448

 ( 220 ) 2020.02.13.

 ( 731 )  ANILIN Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Klór uszodákhoz, medencékhez; vízkezelő vegyszerek uszodákban és gyógyfürdőkben történő használatra;
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 vízkezelő vegyszerek uszodákban és fürdőkben való használatra.

 5    Fertőtlenítők úszómedencékhez.

 ( 210 ) M 20 00500

 ( 220 ) 2020.02.17.

 ( 731 )  Resdevco Ltd., Jerusalem (IL)

 ( 740 )  Dr. Kósa Apollónia, Kiskunfélegyháza

 ( 541 ) OccuCalm

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek szemészeti alkalmazásra; gyógyszerek szemészeti használatra; szemcseppek; szemészetben

használt gyógyszerészeti készítmények; szemészeti készítmények; szemápoló folyadékok, oldatok gyógyászati

 használatra; szemvizek; szemnedvesítő készítmények.

 ( 210 ) M 20 00501

 ( 220 ) 2020.02.17.

 ( 731 )  Resdevco Ltd., Jerusalem (IL)

 ( 740 )  Dr. Kósa Apollónia, Kiskunfélegyháza

 ( 541 ) SeeVis

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek szemészeti alkalmazásra; gyógyszerek szemészeti használatra; szemápoló folyadékok, oldatok

gyógyászati használatra; szembetegségek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények; szemcseppek;

szemészetben használt gyógyszerészeti készítmények; szemészeti készítmények; szemnedvesítő készítmények;

 szemvizek.

 ( 210 ) M 20 00506

 ( 220 ) 2020.02.18.

 ( 731 )  HOVÁNY Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Pálvölgyi László Ügyvédi Iroda, Kecskemét

 ( 541 ) Dominátor

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

 ( 210 ) M 20 00507

 ( 220 ) 2020.02.18.

 ( 731 )  HOVÁNY Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Pálvölgyi László Ügyvédi Iroda, Kecskemét

 ( 541 ) Gladiátor

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

 ( 210 ) M 20 00508

 ( 220 ) 2020.02.18.

 ( 731 )  ANILIN Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Klór uszodákhoz, medencékhez; vízkezelő vegyszerek uszodákban és fürdőkben való használatra; klór;

vízkezelésre használt vegyszerek; baktériumölők (nem orvosi vagy állatorvosi használatra); készítmények
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 növények kórokozók elleni védelmére; gyártási folyamatokban használt fertőtlenítő hatású detergensek.

5    Fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fertőtlenítők; fertőtlenítők háztartási használatra; fertőtlenítők

úszómedencékhez; fertőtlenítőszerek; csíraölő (fertőtlenítő) szerek; fertőtlenítőszerek higiéniás használatra;

spóraölők; baktériumirtók; baktériumölő szerek, baktérium eltávolítók; gombaölő szerek (fungicidek); gombaölő

szerek, fungicidek; fungicid (gombaölő) gombás anyagok; csíraölő, fertőtlenítő hatású tisztítószerek; fertőtlenítő

készítmények gyümölcsök és zöldségek lemosására; fertőtlenítő kézmosó; fertőtlenítők és fertőzésgátlók;

 algicidek.

 ( 210 ) M 20 00521

 ( 220 ) 2020.02.19.

 ( 731 )  Zóka-Dani József, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 00524

 ( 220 ) 2020.02.19.

 ( 731 )  MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LEVIL

 ( 511 )  5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 20 00525

 ( 220 ) 2020.02.19.

 ( 731 )  MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PRENUDOL

 ( 511 )  5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 20 00527

 ( 220 ) 2020.02.19.

 ( 731 )  ATOM TRADE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Cseszlai Ádám, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 210 ) M 20 00531

 ( 220 ) 2020.02.20.

 ( 731 )  Gulyás Dániel, Göd (HU)

 Baumann Bence, Alsó Göd (HU)

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

 ( 511 )  25    Alkalmi cipők; bakancsok, csizmák; cipők; derékszíjak, övék; edzőcipők, sportcipők; esküvői ruhák;

farmerek; farmerruházat; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi ruházat; férfi, női és gyermek

ruházat; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák, úszódresszek; ingek; jelmezek, kosztümök; kalapáruk;

kismama ruházat; koszorúslány ruhák; kötényruhák, ingruhák; lábbelik; nadrágok; női alkalmi ruhák; női ingek,

blúzok; női kosztümök; öltöny zakók; öltönyhöz való ingek; öltönynadrágok, kosztümnadrágok; öltönyök;

pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; pulóverek; rövid nadrágok, shortok; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek;

 sálak [ruházati cikkek]; sapkák; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek.

 ( 210 ) M 20 00533

 ( 220 ) 2020.02.20.

 ( 731 )  Bussy Szilvia, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Antibakteriális kézmosók; antibakteriális szappan; ásványvizek gyógyászati használatra; biocidok;

bőrkeményedés elleni készítmények; diabetikus kenyér gyógyászati használatra; diagnosztikai készítmények;

élelmi rostok; elsősegély dobozok, feltöltve; fertőtlenítő szappanok; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek,

antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fogyasztó tabletták; gyógyászati célra alkalmas,

fagyasztva szárított élelmiszerek; immunerősítők; kendők gyógyszeres folyadékokkal átitatva; kötszerek; kötszer,

 mullpólya, sebkötő géz; lenmag étrend-kiegészítők; orvosi kötszerek; vattapálcikák gyógyászati célokra.

 10    Aeroszolos adagolók orvosi használatra; állatorvosi készülékek és eszközök; a mozgást segítő kerekes

járóeszközök; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; elektrokardiográfok; elemzőkészülékek

gyógyászati használatra; fecskendők gyógyászati használatra (1); fecskendők gyógyászati használatra (2);

fülpiszkálók; gipszkötések, kötszerek ortopédiai célokra; gyógyászati készülékek és eszközök; hőmérők

gyógyászati célokra; hűtőtapaszok gyógyászati célokra; inhaláló készülékek; injekciós fecskendők (1); injekciós

fecskendők (2); kesztyűk gyógyászati használatra; kineziológiai szalagok; koleszterinszint-mérők; orrszívók;

óvszerek; rugalmas kötszerek; spatulák gyógyászati célokra; speciálisan gyógyászati célokra készült ágyak;

speciálisan gyógyászati használatra készült bútorok; speciális táskák/tartók, orvosi eszközöknek; spirométerek

(orvosi készülékek); testösszetétel-mérők; tűk orvosi használatra; vércukorszint-mérők; vérnyomásmérő

 készülékek (1); vérnyomásmérő készülékek (2); vérvizsgáló készülékek.

 ( 210 ) M 20 00561

 ( 220 ) 2020.02.21.

 ( 731 )  Sisák János, Budapest (HU)

 ( 541 ) KámaFlow

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; reklámozás, promóciós szolgáltatások.

 41    Oktatás, tanítás; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási

 vizsgáztatás; felnőttképzés; felnőttoktatás.

  44    Masszázs; masszázs szolgáltatások; mentális egészség szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 20 00583

 ( 220 ) 2020.02.25.

 ( 731 )  Debreczeni Attila 60%, Törökbálint (HU)

 Jalovecky Viktória 40%, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez; élő szórakoztató rendezvények

lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; esküvői szórakoztatás megszervezése;

szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szórakoztató rendezvények

 szervezése és lebonyolítása; táncos rendezvények szervezése; zenei rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 20 00645

 ( 220 ) 2020.03.02.

 ( 731 )  SZT-Work Hun Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) SKPSHOP

 ( 511 )  35    Online kiskereskedelmi szolgáltatások, online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások és csomagküldési

kiskereskedelmi szolgáltatások; mindezek hajápolási termékekkel, hajápolási eszközökkel, hajfestési

termékekkel, szépségápolási kellékekkel, testápolási és szépségápolási eszközökkel, kozmetikai termékekkel,

kozmetikai eszközökkel, fodrászkellékekkel és eszközökkel, valamint ruházati termékekkel, ruházati

 kiegészítőkkel, táskákkal és esernyőkkel kapcsolatosan.

A rovat 132 darab közlést tartalmaz.
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