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 ( 511 ) 4    Kenőanyagok; motorolajok és üzemanyagok, benzin, gazolin, dízelolaj, gáz és bioüzemanyagok; gyertyák;

viaszok; zsírok; földgáz; folyékony gázok; ipari olajok és zsírok; kenőolajok és -zsírok; üzemanyagok,

tüzelőanyagok; cseppfolyósított ásványolaj; nem vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz, kenőanyagokhoz

és zsírokhoz; por elnyelő, nedvesítő és megkötő termékek; világító üzemanyag; kenőanyagok, olajok és zsírok,

valamint kenőkészítmények ipari használatra; vágóolajok ipari használatra; őrlő olajok; vágó- és marófolyadékok,

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

9    Exponált filmek, diák; videojátékok; videojáték kazetták; videojáték lemezek; szoftverek (rögzített

programok), beleértve a játékszoftvereket; számítógépes programok és adatbázisok; felvett vagy letöltött hangok,

képek vagy adatok; videoszalagok, mágnesszalagok, mágneslemezek, DVD-k, minidisc-ek, hajlékony lemezek,

optikai lemezek, CD-k, CD-ROM-ok, videolemezek, memóriakártyák, USB háttértárak, üresen vagy zenei, hang-

vagy képtartalommal (amelyek lehetnek rajzfilmek is); hologramok; CD-ROM-okon, adatbázisokon és az

interneten keresztül rendelkezésre bocsátott elektronikus kiadványok; szemüvegek, napszemüvegek, búvár- és

úszószemüvegek; tokok, zsinórok és láncok napszemüvegekhez és szemüvegekhez; távcsövek, látcsövek

[kétcsövű]; mágnesek és díszmágnesek; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; készülékek hang és képek

rögzítésére, átvitelére és reprodukálására; parabola antennák; dekóderek, nevezetesen hang- és vizuális adatok

átalakítására, szolgáltatására és továbbítására alkalmas szoftverek és hardverek; TV-készülékek; síkképernyők,

folyadékkristályos kijelző képernyők, nagyfelbontású képernyők és plazmaképernyők; rádiók;

házimozi-rendszerek; videofelvevők; CD-lejátszók; DVD-lejátszók; MP3 lejátszók; magnók [kazetták

lejátszásához]; minilemez-lejátszók; digitális zenelejátszók; hangszórók; fejhallgatók, fülhallgatók; számítógépek,

többek között laptopok, notebookok és táblagépek; karaoke-rendszerek; hangszerkesztő és -keverő rendszerek;

videokép-szerkesztő és -keverő rendszerek; elektronikus adatfeldolgozó felszerelések, berendezések; számítógép

billentyűzetek; számítógép képernyők, monitorok; modemek; egér-eszközök számítógépekhez, egéralátétek;

navigációs rendszerek; kézi számítógépek [PDA]; elektronikus zsebfordítógépek; diktafonok; elektronikus

naplók; szkennerek; nyomtatók; fénymásolók; faxgépek; telefonok, automatikus üzenetrögzítők; videotelefonok;

mobiltelefonok; ebbe az osztályba tartozó mobiltelefon tartozékok, mobiltelefon-tokok és borítók,

kihangosítókészletek mobiltelefonokhoz, fülhallgatók és headsetek mobiltelefonokhoz, mobiltelefon

billentyűzetek, pántok mobiltelefonokhoz, speciálisan mobiltelefonok, fényképezőgépek és mobiltelefonokhoz

való kameratartozékok hordozására kialakított tokok; távirányítók televíziókészülékekhez és videorendszerekhez;

telekonferencia-rendszerek; számológépek; hitelkártya-leolvasók; valutaváltók; bankjegykiadó automaták

[ATM]; videokamerák, hordozható kamerák beépített videofelvevővel; fényképészeti berendezések,

fényképezőgépek, kamerák (filmkamerák), vetítőgépek, különleges tokok és zsinórok fényképészeti kamerákhoz

és készülékekhez, elektromos elemek és akkumulátorok; számítógépes képernyővédő programok; műsoros vagy

üres mágneses, digitális vagy analóg hang- vagy képrögzítő eszközök; kódolt mágneskártyák; memóriakártyák

(üresen vagy előre rögzített tartalommal); mikrochip- vagy mágneses kártyák; mikrochip- vagy mágneses

hitelkártyák; mikrochip- vagy mágneses telefonkártyák, mágneses vagy mikrochipkártyák aprópénzadagolókhoz,

mágneses vagy mikrochipkártyák bankjegykiadó automatákhoz és valutaváltó automatákhoz, előre fizetett

mágneses vagy mikrochipkártyák mobiltelefonokhoz, mágneses vagy mikrochipkártyák utazáshoz és

műsorokhoz, mágneses vagy mikrochipes ellenőrző csekkfedezeti kártyák és mágneses vagy mikrochipes betéti

kártyák; riasztók; fizetőrendszerek elektronikus kereskedelemhez, szélzsákok (szélirány jelzők); távolságmérő

készülékek; sebességmérő és -kijelző készülékek; védőkesztyűk; audio vevőkészülékek, hangerősítők; dekóderek,
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nevezetesen szoftverek és számítógépes hardverek, amelyek képesek hang- és vizuális adatokat átalakítani,

szolgáltatni és továbbítani; lemezmeghajtók számítógépekhez; védelemmel ellátott félvezetők; integrált

áramkörök rögzített programokkal audio, vizuális vagy számítógépes adatok feldolgozásához; újratölthető

elemek; központi feldolgozó egységek és átalakítók hang- és videoadatokhoz; adatátviteli kábelek; elektronikus

kereskedelemben használt fizetőberendezések; védősisakok sportoláshoz; mágneses azonosító karkötők; elemzők

a levegő/üzemanyag együtthatóhoz; távirányítók autózárakhoz; fényelektromos cellák és napmodul-rendszerek;

biztosítási, biztonsági, védő- és jelzőberendezések és -eszközök; tájékozódási, irányító, nyomkövető, célkövető és

térképkészítő eszközök; elektromos súlymérő-, mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő berendezések és

eszközök, amelyek a 9. osztályba tartoznak; figyelmeztető lámpák járművekhez [nem járműalkatrészek];

navigációs berendezések járművekhez; navigációs készülékek, navigációs eszközök; telematikai berendezések;

telematikai végkészülékek; elektronikus zárak; elektronikus vezérlők és elektronikus vezérlőrendszerek;

elektronikus jegyek, kódolt; jegyek mágneskártyák formájában, valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag

 az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.

 12    Kerékpárok, motorkerékpárok, gépkocsik, tehergépjárművek, kamionok, kisteherautók (járművek), buszok,

lakóautók, hűtőkocsik; repülőgépek és hajók; hőlégballonok, kormányozható léggömbök (léghajók); gépkocsi

tartozékok, árnyékolók, gumiabroncsok, gumiabroncsok tokjai, csomagtartók, síléctartók, felnik és dísztárcsák

kerekekre; üléshuzatok, védőhuzatok járművekhez, gyerekkocsik, babakocsik, biztonsági ülések csecsemőknek és

gyermekeknek (járművekhez); motorok szárazföldi járművekhez; hűtőkhöz való védőlapok; fényszóróvédők;

kormánykerekek járművekhez; pótkocsik, utánfutók [járművek]; párnák, mint autós tartozékok; motorok és

hajtóművek járművekhez; lopásgátló riasztók járművekhez, lopásgátló szerkezetek járművekhez, valamennyi az

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

 14    Ékszerek; nyakláncok; órák; karórák, órák; kronográfok; faliórák; medalionok, függők; brossok; karkötők;

dísztűk [ékszerek]; csapatok és játékosok kitűzői (ékszerek); nyakkendőtűk és nyakkendőcsíptetők;

mandzsettagombok; emlékérmek nemesfémből; díszes kalaptűk, kulcskarikák (apró dísztárgyak vagy fityegők);

díszített kulcskarikák; érmék; érmek ruházathoz; medalionok ruházathoz; nemesfémből készült jelzéssel ellátott

ébresztőóra-tokok; díjak, szobrok és szobrocskák nemesfémből; nyomtatott fém korongok gyűjtőknek

(játékkorongok), mind nemesfémből készül; bőr karkötők; karszalagok műanyagból; műanyagból készült díszes

kulcstartók; hajtókatűk ruházathoz (kivéve a nemesfémből készülteket); díszszegek (nem nemesfémből); díszítő

kalaptűk nem nemesfémből; nem nemesfémből készült hajtókatűk (beleértve a betűket és ábrákat); műanyag

hajtókatű, valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal

 kapcsolatos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iskolai füzetek, irkák; papírlapok jegyzeteléshez; írólap, írópapír; különálló papírlap; dossziék, iratgyűjtők;

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

szövetpapírok; papír kitűzők és jelvények; zászlók papírból; papírzászlók; íróeszközök; töltőtoll; ceruzák;

golyóstollak; golyóstoll- és ceruzakészletek; rostirónok és filctollak; rosttollak és filctollak; jelölők; tinta,

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

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

[papíripari cikkek]; klisék, nyomódúcok; címregiszterek; időtervezők; személyi szervezők, határidőnaplók
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papírból; autóstérképek; jegyek, belépőjegyek, lottószelvények; csekkek; képregények; naptárak; képeslapok,

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

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

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

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

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

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

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

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

 EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.

 18    Bőrök és műbőrök; bőr hevederek, -szíjak; ernyők, esernyők; napernyők; sporttáskák (nem a befogadott

termékekhez adaptálva); utcai táskák; utazótáskák; hátizsákok, hátitáskák; iskolatáskák; övre fűzhető táskák;

kézitáskák; névjegykártya tartók; bőrtáskák; strandtáskák; tote táskák; ruhatáskák utazáshoz; bőröndök;

irattáskák, aktatáskák; azonosító címkék bőröndökhöz; bőrönd szíjak; aktatáskák (bőráruk); kozmetikai táskák

(üresen), piperetáskák; kulcstartók (bőráruk); tárca; pénztárcák; ostorok; nyakörvek állatoknak; pórázok, szíjak

állatok számára; tartók azonosító kártyákhoz, valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA EURO

 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.

 24    Ágyneműk; huzatok; pehelypaplan; ágytakarók; párnahuzatok; függönyök, zuhanyfüggönyök; kelmék

függönyökhöz; vásznak; kéztörlők, fürdőtörülközők és konyharuhák; takarók; zsebkendők textilanyagokból;

falvédők; zászlók; lobogók textilből vagy műanyagból; reklám szalagok/feliratok; jelzőzászlók; asztalterítők, nem

papírból; címkék textilből; hálózsákok; hálózsákok (matracos), valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag

 az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tréningfelsők, tréningalsók, futball-stílusú pólók, rögbistílusú pólók, zoknik, fürdőruhák, úszódresszek, harisnyák,

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

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

 bajnoksággal kapcsolatos.

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

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

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

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

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

hordozására; party kalapok (játékok); nem kizárólag televíziókészülékkel használható elektronikus játékok; kezek

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

rollerek; gördeszkák; kaparós kártyák; televíziókészülékkel használható kis elektronikus játékok; videojátékok;

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

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

 valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.
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 30    Kávé; kávé alapú italok; tea; kakaó, csokoládé; cukor; méz; szirupok és melasz; természetes és alacsony

kalóriatartalmú édesítőszerek; élesztő; pótkávé; liszt; szójaliszt; gabonakészítmények; gabonapelyhek; kenyér;

süteménytészta; tésztában sült pástétom; lisztből készült tészták; süteménytészta; aprósütemények és kekszek;

kekszek, rágcsálnivalók; fagylaltok és jégkrémek; kandiscukor; csokoládés édességek; csokoládé; rizs; chips

[gabonakészítmény]; mustár; ecet; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; fűszerek; só; ételtartósító szerek

[só]; szendvicsek, hot-dogok, sajtburgerek, pizzák; tea alapú italok; jeges tea; csokoládé alapú italok, valamennyi

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

 32    Üdítőitalok; koncentrátumok, szörpök és porok alkoholmentes italok készítéséhez; ásványvizek és szénsavas

vizek; egyéb alkoholmentes italok; izotóniás italok; energiaitalok; hiper- és hipotóniás italok; diabetikus italok;

hozzáadott vitaminokkal dúsított italok nem gyógyászati célokra; gyümölcs- és zöldségitalok; gyümölcs- és

zöldséglevek; szénsavmentes fagyasztott gyümölcsitalok, alkoholmentes fagyasztott ízesített italok; sörök; erős

barna ale sörök; világos és ale sörök, csekély alkoholtartalmú vagy alkoholmentes sörök, valamennyi az

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

 35    Állásközvetítő irodák; munkaerő-toborzás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklámszövegeket publikáló

ügynökség által nyújtott reklámszolgáltatások; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; reklámügynökség

szolgáltatásai a számítógépes világhálózaton (az interneten) vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs

eszközökön keresztül; reklámterjesztés; hirdetési felület kölcsönzése; reklámidő bérbeadása filmek stáblistái

közben; rádió és televízió reklám; reklámozás animációs rajzfilmek formájában; promóciós ügynökségi

szolgáltatások, sport- és PR-promóciós ügynökség szolgáltatásai; futballrendezvények promóciója; piaci

tanulmányok; piackutatás; közvélemény-kutatás; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; szakvásárokon való

reklámozás szervezése; adatok rendszerezése és összeállítása számítógépes adatbankokban; számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; statisztikák összeállítása; reklámozás sportrendezvényekhez a futball területén;

kiskereskedelmi értékesítési szolgáltatások és mások javára különféle termékek egy helyre gyűjtése (azok

szállításának kivételével), levetővé téve a vásárlók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és

megvásárolhassák ezeket az árukat, amelyek ruházat, lábbelik, fejfedők, sportcikkek, írószerek, hangok és képek

rögzítéséhez, átviteléhez és reprodukálásához használatos készülékek, könyvek, újságok, magazinok, kiadványok,

videojátékok, játékok, babák, mindenféle kitűző, kulcstartók, órák és ékszerek; kiskereskedelmi értékesítési

szolgáltatások és mások javára különféle termékek egy helyre gyűjtése (azok szállításának kivételével), abból a

célból, hogy a vásárlók kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, amelyek táskák,

poggyász, aktatáskák, esernyők, zászlók és jelzőzászlók, alkoholos és alkoholmentes italok, édességek, orvosi

készülékek és műszerek, járművek és kiegészítők gépjárművekhez; oldószerek, paraffin, viaszok, bitumen és

petróleum kiskereskedelmi értékesítési szolgáltatásai; a következő termékek összegyűjtése mások javára (azok

szállításának kivételével), abból a célból, hogy a vásárlók kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák

ezeket az árukat egy üzletben, globális számítógépes hálózaton (interneten) vagy vezeték nélküli elektronikus

kommunikációs eszközökön keresztül, amelyek ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők, sportcikkek, írószerek,

hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, könyvek, újságok, magazinok,

kiadványok; a következő termékek összegyűjtése mások javára (azok szállításának kivételével), abból a célból,

hogy a vásárlók kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat egy üzletben, globális

számítógépes hálózaton (interneten) vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül,

amelyek videojátékok, játékok, babák, mindenféle kitűző, kulcstartók, karórák és ékszerek, táskák, csomagok,

aktatáskák, esernyők; a következő termékek összegyűjtése mások javára (azok szállításának kivételével), abból a

célból, hogy a vásárlók kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat egy üzletben,

globális számítógépes hálózaton (interneten) vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön

keresztül, amelyek zászlók és jelzőzászlók, alkoholos és alkoholmentes italok, édességek, orvosi készülékek és

műszerek; a következő termékek összegyűjtése mások javára (azok szállításának kivételével), abból a célból,

hogy a vásárlók kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat egy üzletben, globális

számítógépes hálózaton (interneten) vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül,

amelyek járművek és kiegészítők gépjárművekhez; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások,
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reklámozással és promócióval kapcsolatos tájékoztatási szolgáltatások, kereskedelmi információs ügynökségek,

sz összes fent említett szolgáltatást online, számítógépes adatbázisból vagy globális számítógépes hálózaton

(internet) vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül bocsátják rendelkezésre;

hirdetések tervezése és összeállítása globális számítógépes hálózaton (az interneten) weboldalként történő

felhasználásra, vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; termékek és

szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; árverések a számítógépes világhálózaton

(az interneten) vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; jegyzékek összegyűjtése

interneten és vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton való publikálásra; üzleti ügyintézési

szolgáltatások kereskedelmi szolgáltatások feldolgozására globális számítógépes hálózaton (az interneten) vagy

vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; adatbázisok összeállítása, létrehozása és

kezelése, domainnevek gyűjtése egy nyilvántartásban; eladási, értékesítési promóciók, kedvezményes programok

létrehozása az ügyfelek számára; ügyfelek számára stadionokban történő bónuszprogramok megvalósítása olyan

kódolt hűség- és tagsági kártyák terjesztésével, amelyek a felhasználók személyes adatait is tartalmazhatják;

hűségprogramok fejlesztése, indítása és igazgatása, nevezetesen rajongóknak szóló hűségkártyák kibocsátása,

amelyek személyes adatokat tartalmaznak a kártyatulajdonos személyazonosságáról; elektronikus kereskedelmi

(e-kereskedelmi) szolgáltatások, nevezetesen információk biztosítása árucikkekről távközlési hálózatokon

keresztül reklámozási vagy értékesítési célokra; adatok, különösen álló- vagy mozgóképek összeállítása

számítógépes adatbázisokba; e-kereskedelmi szolgáltatások, online szolgáltatások áruk mások nevében történő

megvásárlására és eladására vonatkozó szerződések nyújtására; sportrendezvények promóciója a futball területén;

mások termékeinek és szolgáltatásainak promóciója szerződéses megállapodások, különösen partnerségi

(szponzorálási) és licencszerződések révén, lehetővé téve a partnerek számára, hogy kulturális és

sportrendezvényekből, különösen nemzetközi rendezvényekből eredő további ismertséget és jobb arculatot

alakítsanak ki; adatok és információk gyűjtése és felvétele sportteljesítményekről; személyzet rendelkezésre

bocsátása, különösen italok és ételek értékesítésére; nyomtatott anyagok interaktív oktatási és szórakoztatási

célokra, interaktív kompaktlemezek, CD-ROM-ok és számítógépes játékok kiskereskedelmi értékesítése;

kiskereskedelmi értékesítési szolgáltatások különösen globális számítógépes hálózaton keresztül, nyomtatott

anyagok interaktív oktatási és szórakoztatási célokra, interaktív kompaktlemezek, CD-ROM-ok és számítógépes

játékok kapcsán; számítógépes programok bemutatása kiskereskedelmi értékesítési célokra; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; beszerzési szolgáltatások mások számára

(áruk és szolgáltatások vásárlása más vállalkozások számára) sporteseményekhez vagy szórakoztatáshoz; mások

termékeinek és szolgáltatásainak promóciója szerződéses megállapodások, különösen partnerségi (szponzorálási)

és licencszerződések révén, lehetővé téve a partnerek számára, hogy kulturális és sportrendezvényekből,

különösen nemzetközi rendezvényekből eredő további ismertséget és/vagy jobb arculatot és/vagy összetartozást

alakítsanak ki; jegyeladási promóciós szolgáltatások; pénzügyi szponzor keresése futballbajnokságokhoz;

hűségkártyák kiadása szurkolók számára, amelyek személyes adatokat tartalmaznak a kártyatulajdonos

személyazonosságáról, és amelyeket sportstadionokba való beléptetésre használnak, valamennyi az előzőekben

 felsorolt szolgáltatás kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.

 36    Hitelkártyák és utazási csekkek kibocsátása és kezelése; pénzügyi szolgáltatások; banki, befektetési és

hitelszolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; hitelbérlet; bérlet finanszírozási szolgáltatások; sportesemények

szponzorálása (pénzügyi patronálása); pénzügyekkel és biztosítással kapcsolatos információs szolgáltatások,

számítógépes adatbázisból vagy az internetről vagy az összes vezeték nélküli elektronikus kommunikációs

hálózatról nyújtva; telebank szolgáltatások; banki szolgáltatások az interneten vagy bármilyen vezeték nélküli

elektronikus kommunikációs hálózaton; fizetési szolgáltatások, beleértve számítógépes adatbázison, vagy az

interneten, vagy mobiltelefonon keresztül nyújtott szolgáltatásokat; széfszolgáltatások; pénzügyi szponzorálás a

labdarúgás területén zajló rendezvények terén; elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó pénzügyi fizetési

szolgáltatások, pénzösszegek átutalása, mind elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül; elektronikus

kereskedelemhez kapcsolódó pénzügyi fizetési szolgáltatások mások által nyújtott áruk és szolgáltatások

megvásárlásával kapcsolatban, mind elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül, valamint pénzügyi
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tranzakciók elszámolása és kiegyenlítése elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül; utalványok

kibocsátása utazási utalványok formájában, valamennyi az előzőekben felsorolt szolgáltatás kizárólag az UEFA

 EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.

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

telekommunikációs hálózatokhoz, adatbázisokhoz és az internethez kapcsolódó elektronikus számítógépes

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

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

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

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

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

berendezések kölcsönzése; kereskedelmi internetes oldalak átvitele online módon, vagy vezeték nélküli

elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; rádió- és televízióműsorok átviteli és sugárzási szolgáltatásai

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

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

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

száloptikai hálózatokon keresztül; globális számítógépes hálózathoz vagy interaktív kommunikációs

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

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

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

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

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

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

digitális zenét kínáló internetes webhelyekhez számítógépes világhálózaton vagy vezeték nélküli elektronikus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

számítógépes hálózaton keresztül (kommunikációs szolgáltatások); telekommunikációs szolgáltatások

vásárlókkal történő interaktív kommunikáció révén megvalósuló kiskereskedelem érdekében; multimédiás

telekommunikáció; videotext és teletext átviteli szolgáltatások; információk továbbítása kommunikációs

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

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

telex segítségével; Információ, üzenetek, képek és adatok fogadásával és forgalmával kapcsolatos távközlési

szolgáltatások; internetes vitafórumokhoz való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása internetes

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

profilokat tartalmazó személyre szabott weboldalak formájában; hozzáférés lehetővé tétele keresőgépekhez

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

 kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.

 39    Utazási iroda működtetése, utazások szervezése és lefoglalása; utazási jegyfoglalási szolgáltatások és

utazási információs és utazási jegyárusítási szolgáltatások; légi, vasúti, buszos és teherautós szállítási

szolgáltatások; vízi járművel történő szállítás; hajókirándulások szervezése; turistautak szervezése; járművek

kölcsönzése és bérbeadása; parkolóhelyek bérbeadása; taxi szolgáltatások; áruk vízi, szárazföldi és légi szállítása;
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víz, hő, gáz vagy elektromosság elosztása; újságok, folyóiratok és könyvek kézbesítése; postai szolgáltatások,

futár- és postai kézbesítési szolgáltatások; áruk raktározása; oldószerek, paraffinok, viaszok, bitumen és

olajtermékek forgalmazása, cseppfolyósított gáz kivételével; filmek és videó- és hangfelvételek forgalmazása

(kiszállítása); interaktív oktatási és szabadidős termékek, interaktív CD-k, CD-ROM-ok, számítógépes programok

és számítógépes játékok terjesztése (kézbesítése); szaktanácsadási szolgáltatások energia és elektromosság

elosztásával kapcsolatban; szállításra vonatkozó információnyújtás, járművek, autók és haszongépjárművek

kölcsönzése; gépkocsi tetőcsomagtartók kölcsönzése; információ szállítással kapcsolatban; jármüvek szállítása;

helyfoglalás szállítással kapcsolatban; járművek mentése (vontatás); áruk raktározása; szállítás; áruk csomagolása

és raktározása; jegyterjesztés (szállítás); GPS [Globális Helymeghatározó Rendszer] navigációs szolgáltatások;

utazásszervezés; vontatás; taxi szolgáltatások, autószállítás, szállítási logisztikai szolgáltatások; járművek,

különösen gépkocsik bérbeadása; személyszállítás, különösen autóbusszal való szállítás; szállítmányozási

ügynökség; áruk és csomagok elosztási és kiszállítási szolgáltatásai; közlekedési információs szolgáltatások;

járműflották nyomon követése és ellenőrzése navigációs és helymeghatározó berendezések használatával,

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

 kapcsolatos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rendezvényekkel kapcsolatban; sporttábori szolgáltatások; időmérés sporteseményeken; szépségversenyek

szervezése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; online fogadási és játékszolgáltatások az interneten vagy

bármilyen vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül; tombolával kapcsolatos

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

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

interneten vagy mobiltelefonokon keresztül továbbított elektronikus játékszolgáltatások; könyvkiadás;

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

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

számítógépes adatbázisból, interneten vagy bármilyen vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton

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

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

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

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

 kapcsolatos.

 43    Éttermek, snackbárok; fogadásokkal kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen ételés italszolgáltatás;

vendéglátás; szállodai szolgáltatások; szálláshelyekkel és éttermekkel kapcsolatos szolgáltatások, szállodafoglalás

és ideiglenes szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások, nevezetesen ételek és italok biztosítása

sportrendezvényeken és szórakoztató eseményeken.; szórakoztatási infrastruktúra, nevezetesen VIP helyiségek és

kilátó helyiségek rendelkezésre bocsátása sportlétesítményekben és azon kívül, szórakoztatás céljára, valamennyi
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az előzőekben felsorolt szolgáltatás kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos,

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

 kapcsolatos.

 ( 210 ) M 19 02112

 ( 220 ) 2019.07.04.

 ( 731 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Gyulai kolbász eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő kolbász.

 ( 210 ) M 19 02115

 ( 220 ) 2019.07.04.

 ( 731 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Gyulai kolbász/gyulai pároskolbász termékleírásának megfelelő kolbász.

 ( 210 ) M 19 02524

 ( 220 ) 2019.08.13.

 ( 731 )  Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 02707

 ( 220 ) 2019.09.06.

 ( 731 )  Herczeg Ágnes, Páty (HU)

 Bauer Ildikó, Komárno (SK)

 ( 740 )  Dr. Cseh Gabriella, Budapest

 ( 541 ) Angels of Wines

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 02708

 ( 220 ) 2019.09.06.

 ( 731 )  Herczeg Ágnes, Páty (HU)

 Bauer Ildikó, Komárno (SK)

 ( 740 )  Dr. Cseh Gabriella, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

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

 ( 210 ) M 19 02717

 ( 220 ) 2019.09.09.

 ( 731 )  Huang Qizheng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók]; bokacsizmák (1);

bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék [ruházat];

csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók

lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok

[ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; futballcipők; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák;

gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok;

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

harisnyakötők, zoknitartók (3); hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1);

hosszúnadrágok (2); ingek; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadságfelszívó alsóneműk;

jelmezek; kabátok, dzsekik; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); legging nadrágok,

cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok

[ruházat]; műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók;

övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok,

míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rash guard felső

ruházat; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők;

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

strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; tornacipők; tornaruházat; trikó

 [alsónemű], kombiné; trikók, turbánok; úszósapkák; valenki [orosz filccsizma]; zoknik; zuhanyzó sapkák.

 ( 210 ) M 19 03263

 ( 220 ) 2019.10.24.

 ( 731 )  Juhász Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) BUSINESS ITINER

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

  41    Integrált digitális feladatkezelő rendszerekkel kapcsolatos képzések és oktatások szervezése.

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

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

vállalatirányítási rendszerek területére, pénzügyi folyamatokra, értékesítési folyamatokra, beszerzési
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folyamatokra, szerződéskezelésekre, számlakezelési folyamatra, jogi folyamatokra, számítástechnikai

folyamatokra, üzemeltetési folyamatokra, eszközmenedzsment folyamatokra, humánpolitikai folyamatokra,

minőségellenőrzésre, államigazgatási eljárásokkal kapcsolatos ügyek folyamataira, banki folyamatokra,

biztosítási folyamatokra, termelési folyamatokra; számítástechnikai és programozással kapcsolatos információk

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

 számítógépes rendszerek tervezése; szoftverfrissítések; szoftverkarbantartások; szoftvertervezések.

 ( 210 ) M 19 03296

 ( 220 ) 2019.10.25.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 210 ) M 19 03297

 ( 220 ) 2019.10.25.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 210 ) M 19 03298

 ( 220 ) 2019.10.25.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 210 ) M 19 03299

 ( 220 ) 2019.10.25.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 210 ) M 19 03300

 ( 220 ) 2019.10.25.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 210 ) M 19 03301

 ( 220 ) 2019.10.25.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 210 ) M 19 03572

 ( 220 ) 2019.11.26.

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

 ( 300 )  556583 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 03573

 ( 220 ) 2019.11.26.

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

 ( 300 )  556582 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 03574

 ( 220 ) 2019.11.26.

 ( 731 )  Karlovarské minerálni vody, a.s., Karlovy Vary (CZ)
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 ( 300 )  556581 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 03656

 ( 220 ) 2019.12.02.

 ( 731 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Az Én dm App-om

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

és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló

 média; számítógépek és számítógépes perifériák.

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

 bútorok kivételével.

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

 ( 210 ) M 19 03689

 ( 220 ) 2019.12.04.

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

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CELL-LITE

 ( 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; 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.
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 ( 210 ) M 19 03713

 ( 220 ) 2019.12.06.

 ( 731 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Norbi Update, minden ami egészség!

 ( 511 )  29    Ajvár; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; aloé vera

emberi fogyasztásra; articsóka, tartósított; bab, tartósított; baromfi, nem élő; bogyós gyümölcsök konzervált;

borsó tartósított; bundás virsli; burgonya alapú gombócok; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra;

csemegekukorica, elkészített; csemegekukorica, feldolgozott; csemegeuborka; csokoládés mogyoróvaj;

csontleves, húsleves; darált mandula; datolya; dióféle-alapú kenhető krémek; dióféle-alapú krémek; disznóhús;

disznózsír; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből); ehető rovarok; erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési

célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extraszűz olívaolaj;

faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek; falafel;

feldolgozott gyümölcsökből válogatás; fésűkagylók, nem élő; fokhagyma (konzervek); földimogyoró, elkészítve;

földimogyorótej-alapú italok; garnélarákok, apró, nem élő; garnéla rákok, nem élő; gomba tartósított; guacamole

(avokádószósz); gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcs csipsz; gyümölcshéj;

gyümölcskocsonya,-zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;

hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszerek; halfilé; halikra, elkészítve; halkonzerv;

hal mousse-ok; hal, tartósított; heringek; homár, nem élő; hot dog virslik; hummusz (csicseriborsókrém);

húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított; ízesített mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék,

rákfélék (nem élő); kagylók (nem élő); kalbi (grillezett húsétel); kandírozott (cukrozott) mogyorók/diók; kaviár;

kefir (tejes ital); készítmények húsleveshez; kimchi (erjesztett zöldségételek); klipfish (sózott és szárított tőkehal);

kocsonyák; kókuszdiótej-alapú italok; kókuszdiótej konyhai használatra; kókuszolaj és -zsír; kókusztej; kókusztej

alapú italok; kókusztej étkezési használatra; kókuszvaj; kolbász; krokett; kumisz; languszták, nem élő; lazac, nem

élő; lecitin étkezési célokra; lekvárok (citrusfélékből); lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek;

leveskészítmények; liofilizált hús; liofilizált zöldségek; madárfészkek, ehető; magas fehérjetartalmú tej; magvak,

elkészítve; máj; májpástétom; mandulatej; mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra; margarin;

mazsola; milk shake-ek (tejturmixok); mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyorótej; mogyorótej

étkezési célokra; mogyoróvaj; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín;

olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; osztriga, nem élő; pacal; padlizsánkrém; pálmamag olaj, táplálkozási

használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pektin táplálkozásra;

pirított tengeri alga; préselt gyümölcspép; rákfélék keménytestű nem élő; rákok, folyami, nem élő; repceolaj

étkezési; rizstej; rizstej, étkezési használatra; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; selyemhernyógubó, emberi

fogyasztásra; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; sűrített tej; szardella, nem élő; szardínia, nem élő;

szárított, aszalt kókuszdió; szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szójabab olaj ételekhez; szójabab,

tartósított, táplálkozási használatra; szójaolaj étkezési célra; szójapogácsák; szójatej; tahini (szezámmagkrém); tej;

tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor; tejsavó; tejszínhab; tejszín

(tejtermékek); tejtermékek; természetes vagy műbelek hurka- és kolbásztöltéshez; tofu; tofus pogácsák;

tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes); tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal (nem élő); tőzegáfonya szósz

(befőtt); túrós fánkok; vadhús; vaj; vajkrém; virágporkészítmények (élelmiszer); virslik; yakitori (japán pálcás

grillcsirke); yuba; zabtej; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok (habok); zöldségkonzervek;

zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselatin; zselék; zsírok,

 étkezési; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 30    Agávé szirup (természetes édesítőszer); almaszósz (ízesítők/fűszerek); ánizsmag; árpa őrlemény; babliszt;

bors; briós; bulgur; burgonyaliszt; burrítók; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips

(gabonakészítmény); chow-chow (zöldséges ízesítő); chutney (fűszeres ízesítő); cikória (pótkávé); cukormáz

süteményekhez; curry (fűszer); csillagánizs; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú
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diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok

(habok); dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma (fűszer); desszert mousse-ok (cukrászáru); diófélékből

készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés krémek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; durva

árpaliszt; ecet; édesgyökér (cukrászáru); édesgyökér (édesség); édességek karácsonyfák díszítéséhez; ehető papír;

élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; ételízesítő (fűszer);

ételkeményítő; fagyasztott joghurtok (fagylaltok, jégkrémek); fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel;

fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj; feldolgozott

hajdina; feldolgozott magok fűszerezési célra; feldolgozott magvak fűszerezéshez; feldolgozott quinoa; fondant,

tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez;

fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; gimbap; glutén adalékok kulináris célokra; glutén (sikér)

étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér (fűszer); gyömbérkenyér,

mézeskalács; gyümölcsös sütemények,/torták; gyümölcsös zselés cukor (édességek); gyümölcsszószok;

habcsókok; hajdinaliszt; halva (édességféle); hántolt árpa; hot dogok (szendvicsek); húslé, mártás, szaft; húsos

piték; húspuhító szerek háztartási használatra; ízesítők italokhoz (kivéve illóolajok); ízesítőszerek süteményekhez

(kivéve illóolajok); jeges tea; jégkása édes vörösbabbal; jégkockák; jég, természetes vagy mesterséges; kakaó;

kakóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamilla-alapú italok; kapribogyók; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák;

kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér, kovász nélkül, macesz; kerti gyógynövények, tartósított

(ízesítőszerek); ketchup (szósz); kétszersültek; konyhasó; kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez;

kötőanyagok kolbászhoz; kruton (pirított zsemlekocka); kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt;

kukoricapehely; kukorica, sült; kurkuma; kuszkusz (búzadara); lenmag étkezési célokra (ízesítés); lenmag

étkezési célokra (ízesítőszer); lepények; liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liofilizált ételek, fő

összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; magas proteintartalmú

gabonaszeletek; majonéz; makaróni; maláta emberi fogyasztásra; mandulás édességek; marcipán; marcipán

massza; marinádok (fűszeres pácok); méhpempő; menta cukrászati használatra; mentolos cukorkák;

metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska; méz; mustár; mustárliszt; müzli; növényi

készítmények pótkávéként való használatra; nyers tészták; palacsinták; paradicsomszósz; pastilla (orosz

gyümölcsös sütemény); pasztillák, szögletes cukorkák (édességek); pattogatott kukorica; pelemenyi (orosz hússal

töltött gombóc); pesto (szósz); petits fours (sütemény); pizza; pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok; quiche

(tésztában sült sós sodó); ravioli; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizskeksz; rizspépé étkezési célokra; rizspuding;

rizssütemény; sáfrány (ételízesítő); sajtburgerek (szendvicsek); salátaöntetek; snack ételek; só élelmiszerek

tartósítására; sonkamáz; sörecet; spagetti; sűrítőszerek főzéshez; süteményekhez való tészta; süteményporok;

süteménytészta; sütőpor; sütőszóda (szódabikarbóna sütési célokra); szágó; szegfűbors; szendvicsek;

szerecsendió; szezámmagok (fűszerek); szirupok és melasz; szójabab krém (ételízesítő); szójaliszt; szójaszósz;

szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); szörbetek (fagylaltok); szusi; tabuié (arab saláta); taco; tápióka;

tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák (nem

gyógyászati használatra); tejszínhabot keményítő termékek; tengervíz főzéshez; természetes édesítőszerek;

tésztában sült pástétom; tésztaöntetek; tortilla; tükörmáz (tükörglazúr); udon (japán metélt); vajas kekszek

(petite-buerre); vanília (ízesítőszer); vanillin (vaníliapótló); vörösáfonyaszósz (ízesítők/fűszerek); zab alapú

 ételek; zabdara; zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.

 31    Árpa; articsóka, friss; bab, friss; bogyók (friss gyümölcsök); borókabogyó; borsó, friss; burgonya, friss;

búza; cékla, friss; cikória, friss; cikóriagyökér; citrusgyümölcs, friss; cukkini, friss; cukornád kipréselt szára

(nyers állapotban); csalán; diófélék (gyümölcsök); lenmag, feldolgozatlan; étkezési szezámmag feldolgozatlan;

fejes saláta, friss; feldolgozatlan csemegekukorica-csövek (hántolva vagy hántolatlanul; feldolgozatlan quinoa;

feldolgozatlan rizs; földimogyoró, friss; friss citrom; friss fokhagyma; friss gyümölcsök; friss gyümölcsválogatás;

friss kerti gyógynövények; friss zöldségek; gesztenye, friss; gomba friss; hagymák, friss zöldségek; kakóbab,

nyers; kókuszdió; kóladió; komló; korpa (szárított kókuszhús); korpa (gabona); kukorica; lencse, friss; magvak

(gabona); mandula; mogyoró; narancs; nyers hajdina; olajbogyók, friss; paprika (növény); paraj, friss;

 póréhagyma, friss; rebarbara, friss; szarvasgomba, friss; szőlő, friss; uborka friss; virágpor (nyersanyag); zab.
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 32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,

alkoholmentes; árpabor (sör); ásványvíz; asztali vizek; energiaitalok; esszenciák italok előállításához; gyömbéres

üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz;

limonádék; lítiumos vizek; mandulatej; mustok; paradicsomlevek (italok); pasztillák szénsavas italokhoz; porok

szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k

(gyümölcs- vagy zöldségitalok); söralapú koktélok; sörbetek (italok); sörök; szénsavas víz; szódavíz; szódavizek;

szójaalapú italok, nem tejpótló; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok;

 termékek szénsavas vizek előállításához; üdítőitalok; vizek (italok); zöldséglevek (italok).

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

kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; aperitifek; borok; brandy borpárlat; égetett szeszesitalok;

 gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; likőrök; rum; whisky.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének

kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító

automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment;

bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek); célzott marketing;

értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása;

kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi információs

ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi

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

kiállítások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; online hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci

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

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök

tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés;

 televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése.

 40    Élelmiszerek és italok tartósítása, élelmiszerek fagyasztása, élelmiszerek füstölése, gyümölcspréselés,

 kenyér egyedi igények szerinti előállítása, lisztőrlés, célzott marketing.

 ( 210 ) M 19 03808

 ( 220 ) 2019.12.16.

 ( 731 )  Nagy Péterné, Kaposvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Diszpárnahuzatok; hurkolt-kötött díszpárnahuzatok; kötött díszpárnahuzatok; párnahuzatok; párnahuzatok,

 vánkoshuzatok.

 ( 210 ) M 19 03843

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  Qatar Company for Airports Operation and Management, Doha (QA)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, nevezetesen repülőtéri üzletvezetési és üzemeltetési

 szolgáltatások.

  39    Utazók és áruk légi szállítása; hajóutak szervezése; kirándulások szervezése; parkolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03863

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  TÜKÖR MÓDSZER Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  dr. Czeglédi Ádám Sándor, Budapest

 ( 541 ) TÜKÖR MÓDSZER

 ( 511 )  16    Tankönyvek; könyvek; folyóiratok; oktatási felszerelések; oktatási kézikönyvek; oktatási és képzési

 anyagok; címkék, matricák.

 35    Üzletvezetési segítségnyújtás a vállalat fejlesztéséhez; vállalati imázs fejlesztésével kapcsolatos

szaktanácsadás; üzleti menedzsment tanácsadás az igazgatói és cégvezetési fejlesztéssel kapcsolatban;

hatékonysági szaktanácsadás; kereskedelmi vállalatalapítással kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; kereskedelmi

vállalatok működtetéséhez és irányításához nyújtott segítség; kereskedelmi vállalatok vezetésével kapcsolatos

segítségnyújtás; segítségnyújtás üzleti tervezéshez; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;

segítségnyújtás üzletvezetéshez és -tervezéshez; üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; üzleti

adminisztrációs segítségnyújtás; tanácsadási és információs szolgáltatások üzletszervezéshez és üzletvezetéshez

kapcsolódóan; üzletvezetéshez és -szervezéshez kapcsolódó támogatás és konzultáció; üzletvezetési és

vállalatszervezési konzultáció; vállalatok szervezeti felépítéséhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

 vállalatszervezési és vállalatgazdasági tanácsadás.

 41    Állatok képzése; állatkiképzői oktatás; állatidomítás, kiképzés; állatkiállítások szervezése; oktatás, tanítás;

szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzési célú bemutatók

szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzési célú

vetélkedők, versenyek szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; kutyákkal való

bánás oktatása; kutyaversenyek rendezése; kutyakiállítások, bemutatók rendezése; oktatási szolgáltatások

coaching formájában; coaching; tankönyvek kiadása; szórakoztatási információs szolgáltatások; szabadidős

 információs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03869

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  Dovák Péter Lajos, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 19 03919

 ( 220 ) 2019.12.31.

 ( 731 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Erős Pista

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és egyéb tejtermékek; zsírok, étkezési; ecetes
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paprika; paprika, feldolgozva; paprikák, előkészített; ajvár [tartósított paprika]; kirántott jalapeno paprika;

ecetben tartósított csípős paprika; ízesített olajok; fűszerpaprika, feldolgozva; fűszerezett olajok; fűszervajak;

 étkezési olajok ételek elkészítéséhez; étkezési olajok; olajok, étkezési; csípős savanyúság, savanyúságos szószok.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; jégkrém, méz, melasz; élesztő, sütőporok; só, mustár, ecet, szószok

(fűszerek); fűszerek, ízesítők; fagylaltok és jégkrémek; fűszerek; szószok, chutnek [indiai fűszer], pástétomok;

csilipaprika paszta mint fűszer; szójabab krém [ételízesítő]; csípős chilis babkrém; zöldségkrémek [szószok];

currys krémek étkezési célokra; fűszeres babpüré; tésztafélék [nyers tészta]; curry krémek; babkrémek; wasabi

krém; ízesítőként használatos chili paszta; bors; bors szószok; bors [fűszer]; őrölt bors [fűszer]; bors [ételízesítő];

feldolgozott gyógynövények; fűszernövények; szárított gyógynövények; tartósított gyógynövények;

fűszernövényeket tartalmazó marinádok, pácok; kerti gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; szárított

fűszernövények kulináris célokra; fűszerek; fűszerkeverékek, fűszerezéshez használt keverékek; fűszerkivonatok;

fűszerkészítmények; fűszersók; étkezési fűszerek; por állagú fűszerek; mártásporok; chilipor; curry por [fűszer];

mustárpor [fűszer]; csípős őrölt bors [fűszer]; csípős szósz; csípőspaprika-szósz [sriracha]; erjesztett

csípőspaprika krém [gochujang]; sambal oclek [csípős pirospaprika szósz]; sambal szósz [csípős pirospaprika

szósz]; öntetek, szószok; ízesítők sűrített szószok formájában; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; kész

szószok; étkezési szószok; pikáns szószok; sűrített szószok; zöldségkrémek [szószok]; zöldségpürék [szószok];

ételízesítő [fűszer]; fűszermixek; fűszeres készítmények ételekhez; fűszerként használt pirospaprika; fűszeres

pácok; fűszernövényes mártások; só, fűszerek és ízesítőszerek; csokoládés édesipari termékek; édességek;

édességek, nyalánkságok; édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; cukorkák; szirupok és melasz;

édes szirupok; étkezési szirupok; sütemények; csokoládés sütemények; sütemények, cukrászsütemények, torták és

 kekszek (aprósütemények); fogyasztásra kész desszertek [sütemények].

 ( 210 ) M 19 03920

 ( 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 bőrutánzatok; 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 20 00005

 ( 220 ) 2020.01.02.

 ( 731 )  Comerciante De Vinos Kft, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra;

árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; bemutatás

[promóciós/reklámozási célokra]; bemutatási szolgáltatások értékesítéshez; bemutatók szervezése eladási célokra;

bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra; értékesítési bemutatók;

promóciós, reklámcélú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú bemutatók szervezése és

lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása; termékbemutatók szervezése és lebonyolítása;

termékek és szolgáltatások bemutatása; autóipari kereskedelmi bemutatók lebonyolítása; gazdasági és reklámcélú

szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és

vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; kereskedelmi bemutatók

levezetése; kereskedelmi bemutatók promóciója és lebonyolítása; kereskedelmi bemutatókkal kapcsolatos

szervezési szolgáltatások; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi célú kiállítások szervezése;

kereskedelmi értékesítési kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények

szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi kiállítások megszervezése és

lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások és bemutatók

szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; üzleti célú

vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása; üzleti vagy kereskedelmi célú kiállítások szervezése; üzleti

vásárok szervezése és lebonyolítása; vásárok és kiállítások szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra; vásárok

 szervezése és lebonyolítása kereskedelmi vagy reklámcélokra.

 ( 210 ) M 20 00009

 ( 220 ) 2020.01.03.

 ( 731 )  Knoll Linda, Budapest (HU)

 ( 541 ) Helló Lektor

 ( 511 )  35    Számítógépesített szövegszerkesztés; szövegszerkesztés; üzleti adminisztrációval kapcsolatos tanácsadási

 szolgáltatások; üzleti dokumentumkezeléssel kapcsolatos konzultáció.

 ( 210 ) M 20 00010

 ( 220 ) 2020.01.03.

 ( 731 )  BLUE DEVELOPMENT Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Emese Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) indirekt.hu

 ( 511 )  35    Hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési

hely bérbeadása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; hirdetési helyek biztosítása

folyóiratokban, újságokban és magazinokban; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és

bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások

reklámozására; weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából;

weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely biztosítása

globális számítógépes hálózaton; internetes reklámfelület bérbeadása álláshirdetésekhez; termékek és

szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; médiakapcsolati szolgáltatások;

közönségszolgálati [PR] konzultáció; promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok

terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; E-kereskedelemmel kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás;

internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció;

marketing konzultációs szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média területén; reklám- és marketing

konzultáció; üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; üzleti marketing-konzultációs

 szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; üzleti promócióval kapcsolatos konzultáció.
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 41    Blogírási szolgáltatások; adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem

reklámcélra; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az

interneten; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja;

elektronikus magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása;

elektronikus szövegek megjelentetése; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és

könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok publikálása; folyóiratok

multimédiás megjelentetése; forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; forgatókönyvírás, nem reklámcélra;

forgatókönyvírói szolgáltatások; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása;

globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; hangoskönyvek kiadása; hírközlő szolgáltatások;

hírlevelek kiadása; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; interneten közvetített hírműsor

szolgáltatások; információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása; kiadói és híradói, beszámolói

szolgáltatások, illetve szövegek írása; kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; kiadással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kiadói szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; kiadói szolgáltatások

(beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); könyv- és folyóirat kiadás; könyvek multimédiás

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

folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási

szolgáltatások; megrendelésre történő írás nem reklámcélokra; multimédia publikációk; multimédiás anyagok

online kiadása; napilapok multimédiás megjelentetése; nem letölthető általános témájú magazinok online

rendelkezésre bocsátása; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása;

nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok

megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; on-line elérhető elektronikus

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

szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése; online kritikák közzététele szórakoztatási célból; online, nem

letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és utazók által használt listák megjelentetése; riporteri

szolgáltatások; szerkesztői konzultáció, tanácsadás; szórakoztatással kapcsolatos könyvek kiadása; szórólapok

megjelentetése; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; szövegek

kiadása elektronikus média formájában; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; újság kiadása ügyfelek

számára az interneten; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák

megjelentetése; újságok megjelentetése; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; videostúdiók

szolgáltatásai; webes újságok megjelentetése; zenei szövegek kiadása; digitális zeneszolgáltatás az internetről;

digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem

letölthető]; dokumentumfilmek készítése; kulturális tevékenységek; online információk szolgáltatása audio- és

vizuális médiával kapcsolatban; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem letölthető képek

biztosítása; online könyvismertetők megjelentetése; online szórakoztatás; online videojátékok biztosítása; rádió-

és televízióműsorok készítése; rádió- és televízióprogram készítése; rádiós szórakoztatás; szórakoztató

 szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; videofilmek bemutatása; videós szórakoztató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00011

 ( 220 ) 2020.01.05.

 ( 731 )  Horváth Szatmár, Szeged (HU)

 ( 541 ) Steam Doctor

 ( 511 )  3    Illóolajok.

  33    Szeszes italok.

 ( 210 ) M 20 00012

 ( 220 ) 2020.01.05.

 ( 731 )  Huszár Eszter, Budakeszi (HU)

 ( 541 ) Qlissza
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 ( 511 ) 9    Elektronikus folyóiratok; letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában; letölthető elektronikus

 újságok; letölthető kiadványok, publikációk; podcastok.

 ( 210 ) M 20 00045

 ( 220 ) 2020.01.08.

 ( 731 )  BiOrganik Online Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 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].

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; maláta.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 20 00051

 ( 220 ) 2020.01.09.

 ( 731 )  Bráz Szilvia, Veszprém (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    konferenciák szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; táboroztatás; oktatás

 biztosítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; oktatási információs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00122

 ( 220 ) 2020.01.15.

 ( 731 )  Játék Bolygó Egyéni Cég, Budapest (HU)

 ( 740 )  Poprádi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Játék Bolygó

 ( 511 )  28    Akciófigura játékkészletek; akciófigurák [játékok vagy játékszerek]; alkatrészkészletek játékautó-modellek

építéséhez [teljes készlet]; alkatrészkészletek [teljes készlet] játékmodellek készítéséhez; állatfigurák mint

játékszerek; arcmaszkok mint játékszerek; asztali játékok és szerencsejáték-eszközök; átalakítható robotikus játék

járművek; átalakítható robotikus játékok; automata, érmével működő játékok; autómodellek; autómodellek

[játékok vagy játékszerek]; baba játszószőnyegek; babaágyak; babaház bútorok; babaház szobák; babaházak;

babák; babák, mint játékok; babák ülőhelyzetben (osuwari babák); babaringatók; babaruhák; babbal töltött

játékok; babzsák babák; babzsák dobáló játékok; babzsákok játékszerek formájában; bambuszból készült játékok;

bankjeggyel működő játékkészülékek; beállítható játékfigurák; beltéri játékeszközök gyermekeknek; beltéri

játszósátrak; berendezések játékokhoz; berendezési tárgyak babaházakhoz; beszélő babák; beszélő játékok; beülős

játék járművek; bodhidharma-babák felrajzolatlan pupillákkal (menashi-daruma); bölcsődékben használt játékok,
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játszóeszközök; bolhajátékok, szöcskejátékok [tiddlywink]; bólogató figurák; buborékfújó készletek pálcával és

oldattal; bűvészettel kapcsolatos játékszerek; bűvészkellékek; bűvészkészletek (játékszerek); bűvésztrükkök,

-mutatványok; célbadobós játékok; céltáblák; csecsemőjátékokat tartalmazó játszómatracok; csecsemőjátékokkal

felszerelt játszómatracok [játékok]; csecsemőknek való hinták; csocsó asztalok, asztalifoci asztalok;

csocsóasztalok; csökkentett méretű futball-labdák; csökkentett méretű kapufák; csörgők [játékszerek]; csúszdák

[játékszerek]; csúszdák, mint játszóeszközök gyermekek számára; dámajáték táblák; dámatáblák; drónok

[játékszerek]; egymásba illeszthető építőjáték darabok; egymásba illeszthető játék építőkockák; elektromos

játékok; elektronikus akció játékok; elektronikus céltáblák, célpontok játékhoz; elektronikus céltáblák játékhoz és

sporthoz; elektronikus foglalkoztató játékok; elektronikus játékautomaták [érmével vagy zsetonnal működtethető

berendezések]; elektronikus játékkészülékek; elektronikus játékok; elektronikus játékszerek; elektronikus oktatási

játékgépek gyermekek számára; elektronikus oktató játékok gyermekeknek; elektronikus oktató játékok;

elektronikus tanulójátékok; elektronikus távirányítású játékok; elektronikus távirányítású játék járművek;

elektronikusan működtetett játék gépjárművek; elemes távirányítású játékautók; elemmel működő játékok; emberi

játékfigurák; építőjátékok; építőjátékok, építőkészletek; építőjátékok, építőkockák; építőkockák [játékok]; európai

stílusú babák; fából készült játékok; fajátékok; fejlesztő játékok kisgyermekeknek; felfújható fürdőjátékok;

felfújható gumibelsők szabadidős vízi tevékenységekhez; felfújható játékok; felfújható játékok csónakok

formájában; felfújható játékok úszómedencékbe; felfújható keljfeljancsik; felfújható medencék,

pancsolómedencék; felfújható medencék szabadidős használatra; felfújható ráülős játékok; felfújható

strandjátékok; felfújható szurkolói tapsrudak; felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; felfújható

úszóeszközök rekreációs célokra; felfújható úszómedencék [játékok]; felfújható úszómedencék szabadidős

használatra [játékok]; felfújható vízi játékok szabadidős célokra; felhúzással működő játékok; felhúzókaros

játékok; felhúzós fém játékok; felhúzós járó játékok; felhúzós játékok; felhúzós játékok [műanyagból]; feltekert

zsinórral ellátott dobóorsók, mely lecsavarodik és újra felcsavarodik, ezáltal visszajuttatja az orsót a kézbe;

fémből készült játékok; fidget spinners (kézi forgójátékok, pörgettyűk); focipálya-játékmodellek; forgók

gyerekágyra [játékok]; formálható figurák; frizbik; függőleges japán flippergépek [pachinko gépek]; fürdőszobai

játékok; gépek ügyességi vagy szerencsejátékok játszásához; giroszkópok és repülésstabilizálók

repülőgépmodellekhez; gólyalábak szabadidős célokra; golyójátékok; golyók, tekegolyók; gumi baseball-labdák;

gumiból készült játékok; gumifigura játékok; gumilabdák; gyermekhinták; gyermekkocsikban használt játékok;

gyűjthető játékfigurák; háborús játékokban használható festéklövedékek; háborús játékokhoz használt miniatűr

figurák; háborús játékokhoz használt modellek; hagyományos japán játékbabák; hagyományos öltözetű babák;

hagyományos öltözetű western babák; hajlítható játékok; hálók labdajátékok gyakorlásához; hálók

labdajátékokhoz; hasbeszélő bábuk; hinták; hinták gyermekeknek; hinták [játékok]; hintalovak; hintalovak

fémkereten; hintalovak, hintázó játékok, libikókák; hócsúszkák; homokjátékok; homokozó játékok; hosszabbító

hidak biliárdhoz; hurling labda (sliotar); hurling ütő; húzós játékok; illesztős építőjátékok; intelligens elektronikus

játékjárművek; intelligens játékok; intelligens játékrobotok; intelligens plüssjátékok; járműmodell verseny

készletek; járműmodellek (méretarányos -); járművekkel kapcsolatos játékkészletek; játék ácsszerszám készletek;

játék adó-vevők, walkie-talkie-k [nem működő]; játék akciófigurák; játék autómodellek; játék baba öltöztető

kellékek; játék babakocsik; játék babzsákok [otedama]; játék babakocsik, gyerekkocsik; játék benzinkúti

berendezések, felszerelések; játék birkózószorítók; játék brossok; játék ékszerek; játék élelmiszerek; játék

építőelemek; játék építőkészletek; játék építőkockák; játék építőkockák fából; játék étkészletek [edények és

evőeszközök]; játék fényképezőgépek [fényképkészítésére nem alkalmas]; játék figurák; játék forgalomirányító

berendezések, készülékek; játék főzőeszközök; játék görkorcsolyák; játék gőzmozdony modellek; játék gyurma;

játék hab kezek; játék hajók; játék harangjátékok; játék háztartási készülékek; játék hógömbök; játék íjak és

nyílvesszők; játék járműpályák, utak; játék járművek; játék járművek átalakítható részekkel; játék járművekkel

kapcsolatos készletek; játék kábelvasutak; játék kamionok; játék karácsonyfák; játék kempingfelszerelés; játék

kertész készletek; játék kéziszerszámok; játék kötőgépek; játék léggömbök; játék légi járművek; játék

lemezjátszók; játék lepkehálók; játék lőfegyverek; játék mikroszkópok; játék modellező kézműves készletek;

játék modellkészletek; játék műkörmök; játék nindzsa [ninja] fegyverek; játék nuncsakuk; játék nyomdakészletek;
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játék páncélok; játék periszkópok; játék piperetáskák, neszesszerek; játék pisztolyok; játék pisztolytáskák; játék

postaládák; játék rágógumi adagoló gépek; játék rágógumi adagolók lapka alakú rágógumikhoz; játék robotok;

játék rovarketrecek; játék sárkányok; játék sportfelszerelések; játék sütő- és főzőedények; játék sütőformák,

sütőedények; játék számítógépek [nem működő]; játék szerszámkészletek; játék szobrocskák; játék szupermarket

pénztári berendezések; játék teáskészletek; játék teherautók; játék testedző berendezések; játék ujjlenyomatvevő

készletek; játék varrókészletek; játék vasútmodell készletek; játék vegyészkészletek; játék versenykészletek; játék

vitorlázó repülőgépek; játék xilofonok; játék zenedobozok; játék zseblámpák [nem működőképes]; játékalagutak;

játékálarcok; játékállatok; játékautók; játékautomaták; játékbaba bútorainak tartozékai; játékbaba cipők; játékbaba

jelmezek, ruházatok; játékbabák; játékbabákhoz való fejfedők; játékboltok; játékbútorok; játéképítmények

gyerekeknek; játékfegyverek; játékfigurák; játékfigurákból álló játékkészletek; játékgarázsok; játékgépek;

játékgitárok; játékgitt; játékhalak; játékhangszerek; játékharmonikák; játékházak; játékjárművekhez használatos

játszómatracok; játékjárművekhez használt játszómatracok [játékok]; játékkalapok; játékkardok; játékkártyák

bűvésztrükkökhöz; játékkatonákat használó háborús játékok; játékkerékpárok; játékkészletek; játékkészletek

akciófigurákhoz; játékkészletek babákhoz; játékkörnyezetek, -hátterek akciófigurákhoz; játékkürtök; játékkutyák;

játéklabdák; játéklabdák, játszólabdák; játéklufik, léggömbök; játékmacik, játékmackók; játékmadarak;

játékmagnók; játékmikrofonok; játékmodellek; játéknövények; játéknyilak; játékok; játékok adventi naptárban;

játékok állatok számára; játékok csecsemőknek kiságyba; játékok élelmiszer-utánzatok formájában; játékok

fürdőkádba; játékok [játékszerek] háziállatok részére; játékok kisállatok érzéseinek értelmezéséhez; játékok

mások megtréfálásához [játékszerek]; játékokhoz használt labdák; játékokhoz használt miniatűr figurák;

játékórák; játékórák és -karórák; játékpálcák; játékpénz; játékpisztolyok; játékrakéták; játékrepülőgép-indító,

-kilövő eszközök; játékrepülőgépek; játékriasztók, behatolás elleni riasztó eszközök [játékok]; játékrobotok;

játéksátrak; játéksípok; játékszánkók; játékszélmalmok; játékszerek; játékszerek gyermekeknek; játékszerként

használt piperecikk-utánzatok; játékszerként használt piperekészítmény-utánzatok; játékszerszámok; játékszínház

modellek gyermek színház készletek formájában; játéktalicskák; játéktávcsövek; játéktelefonok;

játékteleszkópok; játéktermekben használt szórakoztató berendezések; játéktrombiták; játékújdonságok partikhoz;

játékvagonok; játékvárak; játékvetítők; játékvirágok; játékvödrök és -lapátok; játékzongorák; játékzsetonok;

játszósátrak; játszótéri labdák; jávorszarvas formájú puha játékok; jelmezek mint gyerekjátékok; kabala babák;

kaleidoszkópok; kapszlik játékpisztolyokhoz; karikadobálós játékok; karikadobó játékok; karikadobó játékok

[karika dobálós játékok]; karikajátékok; karikajátékok [karikadobó játékok]; keno kártyák; képzeletbeli figurákat

ábrázoló játéktárgyak; kerekek játékjárművekhez; kerekes játékok; készlet formájában értékesített játékszerek;

készletek formájában értékesített játékszerek; készletek [teljes készlet] mérethű modellek építéséhez; kézi flipper

játékok; kézi játékkonzolok; kézműves, kreatív modellfigura készletek; kézügyességi játékok készlet formában;

kézügyességi modellező készletek; kézzel eldobandó szivacsrepülők mint játékszerek; kifejezetten hordozható

játékok szállítására tervezett tokok; kilőhető játékrepülők; kirakós játék; kirakós játékok [puzzle]; kirakósok;

kiságyforgók [játékok]; kitömött bábuk; kitömött játékállatok; kitömött játékmackók; kitömött játékok; kiugrós

játékok; kocka formájú logikai kirakójátékok; kokeshi babák; kötélből készült kisállat-játékok; különféle

formákra átalakítható játékfigurák; kültéri játékok; labdák játékokhoz; ládák játékjárművekhez; ládák

játékkellékekhez; lebegő eszközök úszáshoz; LED-fényes botok (játékszerek); léggömbök; légi járműveket

mintázó felfújható játékok; légpárnás hokiasztalok; légpisztolyok [játékok]; mágneses építőkocka játékok;

mágneses építőkockák, melyek játékszerek; mágneses gyurma mint játékszer; malomjáték készletek; mandiner,

mandinergumik; manipulatív játékok; manipulatív logikai játékok; manipulatív logikai kirakók, puzzle-k;

manipulatív rejtvények, fejtörők, kirakós játékok; marionettek; marionettek, bábuk; markolódarus játékgépek;

mászókák; mászókák [játékszerek]; matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető

babák]; mazsorett botok, pálcák; mechanikus akciójátékok; mechanikus játékok; medencékben használatos

játékok; méretarányos autómodellek [játékok]; méretarányos épületmodellek [játékok]; méretarányos

járműmodellek [játékok]; méretarányos járműmodellek; méretarányos járműmodellek [játékszerek]; méretarányos

modell készletek [játékok]; méretarányos modellautók [játékszerek]; méretarányos modellfigurák; méretarányos

növénymodellek; méretarányos repülőgép modellek; méretarányos struktúra modellek [játékok]; miniatűr
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autómodellek [játékok vagy játékszerek]; miniatűr futball készlet másolatok, replikák; miniatűr játék

hajómodellek, csónakmodellek; miniatűr öntött fém járművek; modell járművek és játékszerek; modellépítésre

használt alkatrészkészletek [teljes készlet]; modellezett műanyag játékfigurák; modellhelikopterek;

modelljárművek; modellkészletes játékautók; moduláris játékok; motoros játékállatok; mozaik rejtvények;

mozaikrejtvények; műanyag játékok; műanyag játékok fürdéshez; műanyag modellek mint játékok; műanyag

modellező készletek játék járművek készítéséhez; műanyagból készült játékok; multifunkciós játékok

csecsemőknek; négykerekű járművek gyermekeknek [játékszerek]; nem motoros meglovagolható játékok;

nyomkodható sípolós játékok; oktatási célú játékszerek; oktató játékszerek; ördögnyelvek partikhoz; orsók

sárkányokhoz; összenyomható labdák mint játékszerek; összenyomható, nyomogatós játékok; pályák, sínek

járműmodellekhez; pályák, terepasztalok vasútmodellekhez; papír arcmaszkok; paintball lövedékek; paintball

fegyverek; papír játék babák; papírrepülőgépek; papírsárkányok; papírtrombiták; parti játékok; parti kellékek;

patkó játékok; patronok durranós pisztolyokhoz [játékok]; pedálhajtású kerekes játékok; pedálos játékautók;

pénzbedobós játékgépek; pénzlövő játékfegyverek; perselyek; perselyt tartalmazó játékok; pinaták [édességgel,

játékokkal töltött parti kellékek]; piramis építő játékok; pisztolytáskák játékpisztolyokhoz; plüss játékbabák; plüss

játékok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; plüss játékok szundikendővel; plüss játékszerek;

plüssjátékok szundikendővel; pneumatikus paintball fegyverek; pogok játékhoz; porcelánbabák; pörgettyűk,

búgócsigák [játékok]; puha játékok állatok formájában; puzzle szőnyegek [játékszerek]; puzzlék, kirakós játékok;

rádiós távirányítású játékrobotok; rádiós távirányítású játékhelikopterek; rádióvezérlésű járműmodellek;

rádióvezérlésű játékautó modellek; rádióvezérlésű játékjárművek; rádióvezérlésű játékok; rádióvezérlésű

játékrepülők; rágókákat tartalmazó babacsörgők; rajzoló játékok; rakéták mint modelljátékok; ráülős

gyermekjárművek [játékszerek]; ráülős játék járművek; ráülős játék járművek (motoros -); ráülős játékjárművek

gyermekeknek; ráülős játékok; repülőgépmodell-készletek; robbanókupakok [játékok]; rollerek; rongybabák;

ruhadarabok játékmackóknak; ruhák európai babákhoz; ruhák hagyományos japán játékbabákhoz; ruhák

játékfigurákhoz; ruhák játékokhoz; ruhakiegészítők babákhoz; sárkány-alkatrészek; sárkány fogantyúk;

sárkányfarkak; sárkányzsinórok; shove ha'penny készletek; sisakok babáknak; speciális pumpák labdajátékokhoz

használt labdákhoz; sportjátékok; strandlabdák; szakura babák; szállítóeszközök plüssmackóknak; szánkók,

bobok [játékok]; szánkók [játékok]; szánkók [szabadidős felszerelések]; szánkók szórakoztató célú lesikláshoz;

szánok, szánkók [rekreációs felszerelések]; szappanbuborék fújók [játékszerek]; szélforgók; szemellenzők

játéksisakokhoz; szövet játékok; tarot kártyák [játékkártyák]; társasjátékok; távirányítású játékok járművek

formájában; távirányítós játékok; távirányítós méretarányos járműmodellek; távirányítós repülő játékok;

távvezérlésű játékjárművek; teke [játékok]; tetherball labdák; tivoli játékok; többfunkciós táblák gyermekeknek

[játékok]; többrendeltetésű játékok gyermekeknek; többrészes építőjátékok; tobogánok [szánkófélék]; tokok akció

figurákhoz; tologatós játékok; tömör ütők labdajátékokhoz; tornabotok; trambulinok; tréfás, vicces kellékek;

triciklik gyermekek számára [játékok]; triciklik [játékszerek]; tűzijátékok [játékszerek]; ugráló játékok;

ugrálóbotok [pogo stick]; ugrálókötelek; ügyességi akciójátékok; ügyességi- és akciójátékok; ügyességi

játékautomaták; úszódeszkák [kickboardok]; úszódeszkák szabadidős célokra; úszódeszkák szabadidős

használatra; úszómedencék [játékcikkek]; úszóövek szabadidős használatra; úszószőnyegek szabadidős célokra;

vámpírfogak mint partikellékek; varázsdobozok kiugró alakkal; vasútmodellek; vékony gumiból készült

felfújható játékok; versenyautós játékok; vezérlőberendezések játékokhoz; videojáték gépek burkolatai;

videojátékok; világító és hangot adó elektromos akciófigurák; világító játékrudak; vitorlázó repülőgépek

[játékszerek]; vitorlázó repülőgépek [méretarányos modellek]; vizet fecskendező, spriccelő játékok; vízi

csúszdák; vízi játékok; vízicsúszdák; vízicsúszdák [játékberendezések]; vízipisztolyok; vízipisztolyok

[játékszerek]; vízszintes flipperek [korinto játékgépek]; vödrök [játékszerek]; vödrök [játékszerek] műanyagból;

vonatkészletek [játékszerek]; vonatkészletek, vasútkészletek; vonatmodell készletek; xilofonok mint zenélő

játékok; zajkeltő játékkacatok partikhoz; zenélő játékok; zenés játékok; zsetonok bingóhoz; zsinórral ellátott

 pörgettyűk, mely eldobás után a pörgettyűt visszajuttatja a kézbe; zsonglőrfelszerelés; zsonglőrlabdák.

 ( 210 ) M 20 00179
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 ( 220 ) 2020.01.22.

 ( 731 )  Adama Makhteshim Ltd., Beer Sheva (IL)

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

 ( 541 ) ACARISTOP

 ( 511 )  5    Peszticidek; herbicidek; inszekticidek; fungicidek.

 ( 210 ) M 20 00180

 ( 220 ) 2020.01.22.

 ( 731 )  Horváth Tibor, Sopron (HU)

 Horváth Attila, Sopron (HU)

 Kiss Ákos, Sopron (HU)

 ( 740 )  Margitics és Gacsályi Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 20 00183

 ( 220 ) 2020.01.22.

 ( 731 )  HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AGORA Hub

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 00184

 ( 220 ) 2020.01.22.

 ( 731 )  HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 00185
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 ( 220 ) 2020.01.22.

 ( 731 )  HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AGORA Park

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 00187

 ( 220 ) 2020.01.22.

 ( 731 )  HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AGORA Tower

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 00188

 ( 220 ) 2020.01.22.

 ( 731 )  HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 00228

 ( 220 ) 2020.01.27.

 ( 731 )  Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Perecz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TELE ÍZZEL, TELE ÉLETTEL
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 ( 511 )  43    Étel házhoz szállítás; partiszervíz; vendéglátóipari szolgáltatások; hideg-meleg konyhai szolgáltatások;

 étkeztetés.

 ( 210 ) M 20 00264

 ( 220 ) 2020.01.28.

 ( 731 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

 ( 541 ) De-press

 ( 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 00281

 ( 220 ) 2020.01.30.

 ( 731 )  UNIX AUTÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Vegyi alkotórészek, vegyi anyagok és készítmények, természetes elemek; szűrőanyagok (vegyi, ásványi,

 növényi és egyéb feldolgozatlan anyagok); fagyálló folyadékok; oldószerként használt vegyipari készítmények.

 3    Járműtisztító készítmények; tisztítószerek; tisztító és illatosító készítmények.

 4    Ipari olajok; kenőolajok; motorolajok.

7    Motorok, hajtóművek és gépalkatrészek, valamint vezérlések gépek és motorok üzemeltetéséhez; csapágyak;

 szűrők (gépek vagy motorok részei).

 8    Kéziszerszámok és kézi eszközök anyagmegmunkáláshoz, építéshez, javításhoz és karbantartáshoz.

9    Elektromos áram tárolására szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram vezetésére szolgáló

berendezések, készülékek és kábelek; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős szabályozókészülékek;

jelzőberendezések; védelmi és biztonsági berendezések; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos

és mechanikus); akkumulátorok; érzékelők; kapcsolók, elektromos; munkavédelmi öltözékek (balesetek vagy

 sérülések ellen).

  11    Gépjármű HVAC rendszerek (fűtő, szellőztető és légkondicionáló).

 12    Járművek részei és szerelvényei; ablaktörlők, szélvédőtörlők (járműalkatrészek); fékalkatrészek

járművekhez; futóművek, alvázak járművekhez; lengéscsillapítók gépkocsikhoz; lopásgátló és biztonsági

 eszközök és felszerelések járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez.

  25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; munkaruházati cikkek; munkacipők.
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 ( 210 ) M 20 00290

 ( 220 ) 2020.01.30.

 ( 731 )  Hungary Ouqiao Industrial Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Judákné dr. Baranyi Katalin, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 210 ) M 20 00305

 ( 220 ) 2017.03.13.

 ( 731 )  Dax Cosmetics Spółka Z Organiczona Odpowiedzialnościa, Duchnów (PL)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Borotválkozás utáni arcszeszek; mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej kozmetikai használatra; aloe vera

készítmények kozmetikai célokra; ámbra [illatszer]; izzadásgátló szappan; izzadásgátló piperecikkek; aromatikus

anyagok [esszencia olajok]; összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; balzsamok nem gyógyászati

célokra; fürdősók, nem gyógyászati célokra; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; kozmetikai maszkok; fehérítő

[színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; intim lemosók személyi higiéniai célokra, nem gyógyszeres;

tisztítótej kozmetikai használatra; kollagénkészítmények kozmetikai célokra; színezékek pipere használatra;

kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikai készletek; szemöldökceruzák; kozmetikai krémek; bőrápoló

kozmetikumok; kozmetikai festékek; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai szerek; dezodoráló

szappan; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak; szőrtelenítők; szőrtelenítő viasz; száraz samponok;

kölnivíz; cédrusolaj; esszenciális citromolaj; éterikus esszenciák; esszenciális olajok; illóolajok; virágkivonatok

[illatszerek]; szemöblítők, nem gyógyászati használatra; kozmetikumok szemöldökhöz; szemöldökceruzák;

műszempillák; műkörmök; zsírok kozmetikai célokra; hajápoló folyadékok; hajfestékek, hajszínezők;

hajhullámosító készítmények; hajspray; hajbalzsamok; henna [kozmetikai festék]; gyógynövénykivonatok

kozmetikai célokra; jázminolaj; levendulaolaj; rúzsok; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; sminkkészítmények;

sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; smink; arcpúder; szempillaspirál; masszázs zselék, gélek, nem

gyógyászati célokra; menta esszencia [illóolaj]; bajuszviaszok; körömlakkok; körömápoló készítmények;

körömlakk-eltávolítók; neutralizálók tartóshullámhoz [dauerhoz]; olajok kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz

és illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; petróleumzselé kozmetikai célokra; fitokozmetikai

 készítmények; kenőcsök kozmetikai célokra; rózsaolaj.

 ( 210 ) M 20 00314

 ( 220 ) 2020.02.03.

 ( 731 )  GRAPHISOFT SE, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 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 00381

 ( 220 ) 2020.02.07.

 ( 731 )  Czigány Zsuzsanna, Szigethalom (HU)
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 ( 541 ) Thomas Breitling Sport

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 20 00385

 ( 220 ) 2020.02.07.

 ( 731 )  MEDIKOMP Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gachályi Bence Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Percutaneous Cement Discoplasty

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00421

 ( 220 ) 2020.02.11.

 ( 731 )  Hernádi Ádám, Esztergom (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 00425

 ( 220 ) 2020.02.12.

 ( 731 )  Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba

  ( 546 )

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

szolgáltatások; karriertervezési tanácsadás; karrier információs és tanácsadó szolgáltatások [kivéve oktatási és

képzési tanácsadás]; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; munka- és karrier lehetőségekre

vonatkozó információs szolgáltatások; kiállítások szervezése kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése üzleti

célokra; kiállítások szervezése reklámozási célokra; állásbörzék szervezése és lebonyolítása; promóciók

szervezése audiovizuális média használatával; promóciós események szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi

kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi bemutatókkal kapcsolatos szervezési szolgáltatások;

vásárlói hűségprogramok szervezése, működtetése és felügyelete; ösztönzési programok szervezése, működtetése

és ellenőrzése; kereskedelmi kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; hűségprogramok szervezése

ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra; értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok

szervezése, működtetése és felügyelete; üzleti célú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

állásközvetítő irodák; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kedvezménykártya-programokkal;

hűségprogramok és ösztönzési programok megszervezése, működtetése és felügyelete; üzleti kutatás; üzleti

elemzés; piacok üzleti elemzése; piaci felmérés elemzése; üzleti információk elemzése; marketinghez kapcsolódó

elemzés; üzletvezetéssel kapcsolatos elemzés; stratégiai üzleti elemzés; üzleti elemzési szolgáltatások; vállalati

attitűdök elemzése; piackutatási statisztikák elemzése; fogyasztói reakciók elemzése; gazdasági előrejelzés és

 elemzés; piackutatás és üzleti elemzés.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; konferenciák, kiállítások és

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

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

szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); konferenciák szervezése; előadások szervezése; képzés

szervezése; webináriumok szervezése; oktatási programok szervezése; versenyek, versenysorozatok szervezése;

továbbképzési szemináriumok szervezése; díjátadó ünnepségek szervezése; üzleti képzések szervezése; üzleti

konferenciák szervezése; oktatási célú ünnepségek szervezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;

szórakoztatási célú ünnepségek szervezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok szervezése; képzéssel
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kapcsolatos konferenciák szervezése; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; oktatási célú

konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok

szervezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

szakképzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; bemutatók szervezése képzési célokra; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése; kiállítások szervezése oktatási

célokra; képzési célú kiállítások szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatások szervezése és

lebonyolítása; tanórák szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése az interneten; játékok szervezése és

lebonyolítása; szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; versenyek szervezése [oktatás vagy

szórakoztatás]; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; szabadidős, rekreációs versenyek,

versenysorozatok szervezése; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; vetélkedők, játékok és

versenyek szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; közönség bevonását célzó játékok

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

szervezése; közösségi sport- és kulturális események szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai

konferenciák szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; workshopok [képzés]

szervezése, lebonyolítása és rendezése; utazási ágazattal kapcsolatos tanfolyamok szervezése és lebonyolítása;

levelező tanfolyamok; levelező oktatás, távoktatás; online távoktatási szolgáltatások; tanfolyamszervezés turisták

számára; idegenforgalommal kapcsolatos tanfolyamok; oktatási díjak kiosztása; díjátadó ünnepségek szervezése;

 versenyek és díjkiosztók rendezése; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése.

 ( 210 ) M 20 00426

 ( 220 ) 2020.02.12.

 ( 731 )  Osskó Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Klíma és légtechnikai eszközök kis- és nagykereskedelme; hőszivattyúk kis- és nagykereskedelme.

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; klímarendszerek beüzemelése;

klímaberendezések felújítása; légkondicionálási, klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások; klímarendszerek

karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; klímarendszerek javításával kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; tiszta terek klímarendszereinek üzembehelyezése; hőszivattyúk telepítése; hőszivattyúk

 beüzemelése; hőszivattyúk felújítása; hőszivattyúk karbantartása.

 ( 210 ) M 20 00449

 ( 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;

 vízkezelő vegyszerek uszodákban és fürdőkben való használatra.

 5    Fertőtlenítők úszómedencékhez.

 ( 210 ) M 20 00458

 ( 220 ) 2020.02.14.
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 ( 731 )  Krázsik József, Pomáz (HU)

 Krázsik-Madary Judit, Pomáz (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Búvárbemutatók szervezése; búvárfelszerelések kölcsönzése; búvárkodási lehetőségek biztosítása;

búvárkodással kapcsolatos képzési szolgáltatások; búvároktatás; technikai búvároktatás; ipari búvároktatás;

közbiztonsági búvároktatás; légzőkészülékes búvároktatás; szabadtüdős búvároktatás; tengeri búvárkodással

 kapcsolatos képzési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00499

 ( 220 ) 2020.02.17.

 ( 731 )  AD-VESZ Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Norbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) bjuti

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

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal

kapcsolatban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási

szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák;

árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési

szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások

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

promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;

felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások;

fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági

versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis-

és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások

[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk

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

és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció

és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;
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közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

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

kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása;

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

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló

programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és

működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri

reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés,

adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;

szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető

ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;

termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing

célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk

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

szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti

menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti

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

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

konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó

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

programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra;

 reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 20 00567

 ( 220 ) 2020.02.24.

 ( 731 )  Real Euro-Project Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 00694

 ( 220 ) 2020.03.03.

 ( 731 )  Pannon Hotel Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berek Gergő, Pécs

 ( 541 ) Szent Orbán Hotel

 ( 511 )  43    Szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; szállodai

szolgáltatások; bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges
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alkalmakra; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; konferencia létesítmények biztosítása; konferenciatermek

biztosítása; létesítmények biztosítása konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; szakmai

bemutatók, kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely

biztosítás találkozókhoz; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; ételek és italok biztosítása

éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és

italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok

szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése;

 szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00772

 ( 220 ) 2020.03.10.

 ( 731 )  Szalai Fémmegmunkáló Kft., Nagykőrös (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Füstölő grillek; grillezők, grillsütők; grillkészülékek, barbecue-k [sütéshez]; offset smoker készülékek.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: füstölő grillek; a következő

árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: grillezők, grillsütők; a következő árukkal

kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: grillkészülékek, barbecue-k [sütéshez]; a következő árukkal

 kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: offset smoker készülékek.

A rovat 58 darab közlést tartalmaz.
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