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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

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

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

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

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

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

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

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

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

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

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

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

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

Köztársaság 
LB Libanon 
LC Saint Lucia 
LI Liechtenstein 
LK Srí Lanka 
LR Libéria 
LS Lesotho 
LT Litvánia 
LU Luxemburg 
LV Lettország 
LY Líbia 
MA Marokkó 
MC Monaco 
MD Moldovai Köztársaság 
ME Montenegró 
MG Madagaszkár 
MK Macedón Köztársaság 
ML Mali 
MM Mianmar 
MN Mongólia 
MO Makao 
MP Észak-Marina-szigetek 
MR Mauritánia 
MS Montserrat 
MT Málta 



Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 9. szám, 2020.05.14. 

A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési elvek 

33 
 

MU Mauritius 
MV Maldív-szigetek 
MW Malawi 
MX Mexikó 
MY Malajzia 
MZ Mozambik 
NA Namíbia 
NE Niger 
NG Nigéria 
NI Nicaragua 
NL Hollandia 
NO Norvégia 
NP Nepál 
NR Nauru 
NZ Új-Zéland 
OA Szellemi Tulajdon Afrikai 

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

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

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

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

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

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

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

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

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

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

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

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

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

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

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

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

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

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

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

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

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

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

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

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

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

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

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

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

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

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

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

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

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

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

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

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

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

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

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

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

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

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

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

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

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

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

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

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

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(554) térbeli megjelölés 

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

lapjában történő közzététel 
napja 

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

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

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

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 
A rovatok rendezési elvei 

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

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 18 00257

 ( 220 ) 2018.01.26.

 ( 731 )  Baja Marketing Kft., Baja (HU)

 ( 541 ) Bajai Halfőző Feszt

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 ( 210 ) M 19 01741

 ( 220 ) 2019.05.29.

 ( 731 )  Hévíz TDM Egyesület, Hévíz (HU)

 ( 541 ) Hévíz, az élet forrása!

 ( 511 )  35    Olyan reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek a nyilvánossággal való kommunikációt,

nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik, áru vagy szolgáltatás tekintetében; mások javára különböző

áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelően

megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat; ezeket a szolgáltatásokat kiskereskedelmi üzletek,

nagykereskedelmi egységek,katalógusból levélben való megrendelés vagy olyan elektronikus média útján lehet

nyújtani, mint például honlapok vagy televíziós bevásárló programok; reklámügynökségek és szolgálatok

 szolgáltatásai, úgymint prospektusok terjesztése közvetlenül vagy posta útján.

 39    Utazással és áruszállítással kapcsolatban ügynökségek vagy turistairodák által nyújtott információs

 szolgáltatások, információnyújtás a díjszabásról, a menetrendről és a fuvarozás módjáról.

  43    Szállásfoglalási szolgáltatások utazók számára, utazási irodák és ügynökök útján.

 ( 210 ) M 19 01870

 ( 220 ) 2019.06.14.

 ( 731 )  Bittmann Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szilágyi Ildikó, Budapest

 ( 541 ) HA GYÖNYÖRŰ VAGY, BÁRMIT MEGKAPHATSZ

 ( 511 ) 3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények; testápolási és szépségápolási készítmények; bőr, szem és

körömápoló készítmények; bőrfeszesítő kozmetikai készítmények; bőrön használt kozmetikumok; bőrhidratáló

készítmények; éjszakai krémek; nappali krémek; ajakkozmetikumok; aloe vera készítmények kozmetikai célokra;

arc és testkrémek; arc és testmaszkok; arc és testpakolások; arclemosók; arcradírok; arcszérum kozmetikai

használatra; bőrbarnító készítmények; bőrvédő kozmetikumok a bőr leégése ellen; bőrtisztítók; dezodorok és

izzadásgátlók; fürdő és tusolókészítmények; illatosítók gépkocsihoz; szájápolási és szájhigiéniás termékek;

fogkrémek; fogfehérítő készítmények; hajápoló készítmények; hajformázó készítmények; hajkozmetikai

termékek; napozó készítmények; szappanok; kézzel készült szappanok; öregedés elleni bőrápoló készítmények;

terhesség során használatos kozmetikai készítmények; készítmények a haj nap elleni védelmére; kollagén

készítmények kozmetikai célokra; narancsbőr elleni krémek; fogyás segítségére használt kozmetikai

készítmények; ránctalanító bőrápoló készítmények; sminktermékek; sminkeltávolító; sminklemosó készítmények;

eau de toilette; parfüm; illóolajok; esszenciális olajok; aromaterápiás olajok; aromák (esszenciaolajok); aromás

fürdőolajok; aromaterápiás készítmények; aromatikus esszenciaolajok; idegnyugtató esszenciális olajok;

olajesszenciák és aromakivonatok; olajok kozmetikai használatra; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; testolaj;

arcolajok; természetes esszenciaolajok; masszázsolajok; napolaj; aromaterápiás testápoló termékek; aromás

 illatszer termékek; bőrápolóolajok; illatkészítmények.

5    Gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású készítmények embereknek; étrend és táplálékkiegészítők; étrend

kiegészítők kozmetikai hatással; étrend kiegészítő italok; étrend kiegészítő italporkeverékek; proteinesétrend

kiegészítők; protein étrend kiegészítő porok; antioxidáns táplálékkiegészítők; étkezést helyettesítő,
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táplálékkiegészítő, energianövelő szeletek; multivitamin készítmények; vitamin cseppek; folyékony

vitaminkiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők; folyékony gyógynövényes táplálékkiegészítők;

multivitaminok felszívódását segítő cseppek; aminosavakat tartalmazó étrend és táplálékkiegészítők; diétás

táplálékkiegészítők; emésztést serkentő enzimek; fogyasztókapszulák; kollagén készítmények gyógyászati

használatra; légfrissítő autóba; légfrissítők; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; pezsgő

vitamintabletták; terhességi vitaminok; termékenységet növelő készítmények; vitaminitalok;

 vitaminkészítmények étrend kiegészítők formájában.

 29    Aloé Vera emberi fogyasztásra elkészítve; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsalapú étkezést helyettesítő

szeletek; súlycsökkentö ételek nem gyógyászati használatra, elsősorban zsírszegény tejporokból és

 szójaproteinböl készítve; tejturmix alapok, ízesítőszerek és aromák tejturmixokhoz.

 30    Csokoládé alapú termékek; csokoládéalapú, étkezést helyettesítő szeletek; gabonaalapú, étkezést helyettesítő

szeletek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzli; magas proteintartalmú müzlik; müzliszeletek,

 energiaszeletek.

 32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; aloe vera

italok; lektrolitokat tartalmazó sportitalok; energiaitalok; italokkészítésére szolgáló porok; izotóniás italok;

proteinnel dúsított sportitalok; sportitalok; tápanyaggal dúsított italok; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok;

 vízalapú funkcionális italok; zöldséglevek.

 41    Audiovizuális bemutatók; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; életmód tanácsadás (képzés);

étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás [nem orvosi]; kozmetikai, szépségápolási oktatás; oktatási célú előadások

szervezése és lebonyolítása; oktatási szolgáltatások coaching formájában; önismereti műhelyek és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; online képzések biztosítása; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási

 szolgáltatások; személyiségfejlesztő tréning.

 ( 210 ) M 19 01893

 ( 220 ) 2019.06.17.

 ( 731 )  MIDEA GROUP CO., LTD., Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong Province (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MIDEA BREEZELESS+

 ( 511 )  11    Légkondicionálók; légkondicionáló ventilátorok; légtisztító készülékek és gépek; szárítókészülékek és

berendezések; légkondicionáló berendezések; elektromos hajszárítók; konyhai elszívóbúrák; hőszivattyúk,

hőpumpák; fűtőberendezések; fürdőszobai vízvezeték szerelvények; fürdőszobai melegítők; napenergiával

 működő vízmelegítők.

 ( 210 ) M 19 01894

 ( 220 ) 2019.06.17.

 ( 731 )  MIDEA GROUP CO., LTD., Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong Province (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Légkondicionálók; légkondicionáló ventilátorok; légtisztító készülékek és gépek; szárítókészülékek és

berendezések; légkondicionáló berendezések; elektromos hajszárítók; konyhai elszívóbúrák; hőszivattyúk,

hőpumpák; fűtőberendezések; fürdőszobai vízvezeték szerelvények; fürdőszobai melegítők; napenergiával

 működő vízmelegítők.

 ( 210 ) M 19 01909

 ( 220 ) 2019.06.17.

 ( 731 )  Egy a Természettel Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Nagy Gergő, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;

írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);

csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék; abszorbens

papír vagy műanyag,élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez; almanachok; asztali

iratrendező tálcák; bélyegző [pecsét] tartó dobozok; bélyegzőtartók (1); borítékok [papíráruk]; cégtáblák papírból

vagy kartonból; ceruzák; címbélyegzők, címbélyegek; címkék papírból vagy kartonból; csomagolások, borítások

palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból;

csomagolóanyagok papírból vagykartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; diagramok; dossziék

[papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fényképek

[nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; festmények[képek], keretezve vagy anélkül;

folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; golyóstollak; grafikai

reprodukciók; gyűrűs irattartók, iratrendezők; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; írásminták;

iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; irodagépek borítékok lezárására; irodai kellékek; íróeszközök; írólap,

írópapír; írószerek; jegyek; karton; katalógusok; képek; képeslapok, levelezőlapok; képregények; kézikönyvek

[útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvek; könyvkötészeti cikkek; levélzáró öntapadós ragasztókorongok

(1); magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; metszetek; mutatópálcák, nem elektromos; műanyagfóliák

csomagolásra; naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók; noteszok (1); noteszok (2); nyomtatott

publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és papíráru];

papír; papír feliratok, zászlók; papír-írószer áruk; papírvágó kések [irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok;

papírzacskók; pecsétbélyegek (1); plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek;

postabélyegek; poszterek; prospektusok; rajzeszközök; rajzok (1); rézkarcok, gravűrök; szemeteszsákok papírból

vagy műanyagból; szórólapok; szövegkiemelő tollak; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; töltőtoll;

újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; vászon könyvkötéshez; vízfestmények, akvarellek; vonalkód szalagok;

 zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fűzős bakancsok, csizmák;

horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk

(2); kalap vázak; készruhák; kesztyűk; lábbelik (1); lábbeiik (2); mellények; nyakkendők; nyaksálak [sálak];

overallok, munkaruhák; öltönyök; övek [ruházat]; papucsok; pólók; pulóverek; kötött pulóverek; rövid ujjú ingek;

ruházati cikkek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; sportcipők (1); sportcipők (2);

 svájcisapkák, barettek; szandálok; szövetkabátok, felöltők; tornacipők; trikók; zoknik.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; ajándék-nyilvántartási

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedeimi célokból; áruk és

szoigáitatások engedélyezésének; kereskedeimi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; árusító standok bérbeadása; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások;

fénymásolási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása[reklámtáblák]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; iratmásolás;írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz;

közönségszolgálati szolgáltatások; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; online piactér
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biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számlázás; szponzorok

felkutatása; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; újság

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szoigáltatások; üzleti információk; üzleti szerződések tárgyalása másik

 fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; vállalati kommunikációs szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; állatkertek szolgáltatásai; bálok

szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; coachinq [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok online publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek

feliratozása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; fotóriportok készítése;

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

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; nem reklámcélú

szövegek publikálása; oktatás biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem

letölthető videók biztosítása; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; színpadi díszletek kölcsönzése (1); szórakoztatási szolgáltatások; videorögzítés;videoszerkesztési

 szolgáltatásokeseményekhez.

 ( 210 ) M 19 01910

 ( 220 ) 2019.06.17.

 ( 731 )  Egy a Természettel Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Nagy Gergő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;

írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);

csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék; abszorbens

papír vagy műanyag,élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez; almanachok; asztali

iratrendező tálcák; bélyegző [pecsét] tartó dobozok; bélyegzőtartók (1); borítékok [papíráruk]; cégtáblák papírból

vagy kartonból; ceruzák; címbélyegzők, címbélyegek; címkék papírból vagy kartonból; csomagolások, borítások

palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból;

csomagolóanyagok papírból vagykartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; diagramok; dossziék

[papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fényképek

[nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; festmények[képek], keretezve vagy anélkül;

folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; golyóstollak; grafikai

reprodukciók; gyűrűs irattartók, iratrendezők; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; írásminták;

iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; irodagépek borítékok lezárására; irodai kellékek; íróeszközök; írólap,

írópapír; írószerek; jegyek; karton; katalógusok; képek; képeslapok, levelezőlapok; képregények; kézikönyvek

[útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvek; könyvkötészeti cikkek; levélzáró öntapadós ragasztókorongok

(1); magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; metszetek; mutatópálcák, nem elektromos; műanyagfóliák
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csomagolásra; naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók; noteszok (1); noteszok (2); nyomtatott

publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és papíráru];

papír; papír feliratok, zászlók; papír-írószer áruk; papírvágó kések [irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok;

papírzacskók; pecsétbélyegek (1); plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek;

postabélyegek; poszterek; prospektusok; rajzeszközök; rajzok (1); rézkarcok, gravűrök; szemeteszsákok papírból

vagy műanyagból; szórólapok; szövegkiemelő tollak; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; töltőtoll;

újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; vászon könyvkötéshez; vízfestmények, akvarellek; vonalkód szalagok;

 zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fűzős bakancsok, csizmák;

horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk

(2); kalap vázak; készruhák; kesztyűk; lábbelik (1); lábbeiik (2); mellények; nyakkendők; nyaksálak [sálak];

overallok, munkaruhák; öltönyök; övek [ruházat]; papucsok; pólók; pulóverek; kötött pulóverek; rövid ujjú ingek;

ruházati cikkek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; sportcipők (1); sportcipők (2);

 svájcisapkák, barettek; szandálok; szövetkabátok, felöltők; tornacipők; trikók; zoknik.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; ajándék-nyilvántartási

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedeimi célokból; áruk és

szoigáitatások engedélyezésének; kereskedeimi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; árusító standok bérbeadása; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások;

fénymásolási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása[reklámtáblák]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; iratmásolás;írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz;

közönségszolgálati szolgáltatások; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számlázás; szponzorok

felkutatása; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; újság

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szoigáltatások; üzleti információk; üzleti szerződések tárgyalása másik

 fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; vállalati kommunikációs szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; állatkertek szolgáltatásai; bálok

szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; coachinq [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok online publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek

feliratozása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; fotóriportok készítése;

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

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; nem reklámcélú

szövegek publikálása; oktatás biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem

letölthető videók biztosítása; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; színpadi díszletek kölcsönzése (1); szórakoztatási szolgáltatások; videorögzítés;videoszerkesztési

 szolgáltatásokeseményekhez.

 ( 210 ) M 19 02720
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 ( 220 ) 2019.09.09.

 ( 731 )  Tellér Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft., Felsőpakony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kukoricapehely; puffasztott kukoricapehely; puffasztott kukoricapehely snackek; kukoricából készült

extrudált élelmiszertermékek; kukoricát tartalmazó extrudált rágcsálnivalók; sajtos extrudált kukoricapelyhek;

kukoricaalapú sós rágcsálnivalók; kukoricából készült, gyűrű formájú rágcsálnivalók; kukoricából készült

rágcsálnivalók; kukoricából készült snack termékek; kukorica chipsek; kukoricalisztből extrudálással készült,

azonnal fogyasztható sós snack termékek; kukoricalisztből készült snack termékek; puffasztott kukoricából

készült rágcsálnivalók; puffasztott rizs szelet; puffasztott sajtgolyók [kukoricás rágcsálnivalók]; sajtízű,

puffasztott kukorica snackek; sajtgolyók [rágcsálnivalók]; sajtos puffasztott kukorica snackek; zöldség ízesítésű

 kukorica chipsek.

 ( 210 ) M 19 02721

 ( 220 ) 2019.09.09.

 ( 731 )  Tellér Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft., Felsőpakony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Étkezési napraforgómag; napraforgó magvak, feldolgozott; napraforgómag, elkészítve; pirított

 napraforgómag; ízesített, pirított napraforgómag.

 ( 210 ) M 19 02994

 ( 220 ) 2019.09.30.

 ( 731 )  Kisrét Manufaktúra Kft., Békéscsaba (HU)

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

 ( 541 ) ÁRPÁD PÁLINKA

 ( 511 )  16    Csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok palackokhoz papírból

vagy kartonból; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból;

 csomagoló eszközök; hírlevelek.

  33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 210 ) M 19 03431

 ( 220 ) 2019.11.10.

 ( 731 )  Young Lin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csizmarikné Dr. Czupor Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Cipők.

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

 ( 210 ) M 19 03466

 ( 220 ) 2019.11.14.

 ( 731 )  Krasznai János, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) főfotó

 ( 511 )   40    Fényképnyomtatás.

  41    Fényképészet.

  43    Kávéházak; vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 03515

 ( 220 ) 2019.11.20.

 ( 731 )  Tóth Zoltán, Felsőpáhok (HU)

  

( 546 )

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

 fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.

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

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

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

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

 ( 210 ) M 19 03519

 ( 220 ) 2019.11.20.

 ( 731 )  EUROBULLDOG Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

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

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

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; traffipax-védelem; tuning; hanggenerátor; tolatóradar, kamera;

 ülésfűtés; egyéb autóextrák; légtisztítás; hangszórók.

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

 ( 210 ) M 19 03570

 ( 220 ) 2019.11.26.

 ( 731 )  Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; tanítási és

 oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  27    Falikárpitok, nem textilből.
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  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 45    Jogi szolgáltatás; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; politikai

 összejövetelek szervezése; vallási összejövetelek szervezése; vallási szertartások levezetése.

 ( 210 ) M 19 03595

 ( 220 ) 2019.11.27.

 ( 731 )  Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Berethalmi Péter, Budapest

 ( 541 ) we are not square

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

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; domain nevek lajstromozása,

regisztrálása [jogi szolgáltatások]; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás

keretében; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi

kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések

tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi

tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások];

számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon licenszelése;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői

 jogok kezelése.

 ( 210 ) M 19 03596

 ( 220 ) 2019.11.27.

 ( 731 )  Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Berethalmi Péter, Budapest

 ( 541 ) WE'RE NOT SQUARE

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

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; domain nevek lajstromozása,

regisztrálása [jogi szolgáltatások]; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás

keretében; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi

kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések

tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi

tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások];

számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon licenszelése;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői

 jogok kezelése.

 ( 210 ) M 19 03597

 ( 220 ) 2019.11.27.

 ( 731 )  Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Berethalmi Péter, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 9. szám, 2020.05.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1087



  

( 546 )

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

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; domain nevek lajstromozása,

regisztrálása [jogi szolgáltatások]; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás

keretében; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi

kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések

tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi

tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások];

számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon licenszelése;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői

 jogok kezelése.

 ( 210 ) M 19 03601

 ( 220 ) 2019.11.27.

 ( 731 )  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek; oktatás biztosítása; online elérhető

 elektronikus publikációk, nem letölthető.

 ( 210 ) M 19 03602

 ( 220 ) 2019.11.27.

 ( 731 )  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek; oktatás biztosítása; online elérhető

 elektronikus publikációk, nem letölthető.

 ( 210 ) M 19 03603

 ( 220 ) 2019.11.27.

 ( 731 )  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek; oktatás biztosítása.

 ( 210 ) M 19 03604

 ( 220 ) 2019.11.27.

 ( 731 )  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek; oktatás biztosítása.

 ( 210 ) M 19 03642

 ( 220 ) 2019.11.30.

 ( 731 )  Dr. Zalavári György, Budapest (HU)

 ( 541 ) ÜGYVÉDHÁZAK

 ( 511 )  35    Franchise-adók által nyújtott szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalatok

 működtetésében vagy ügyvitelében.

 ( 210 ) M 19 03662

 ( 220 ) 2019.12.03.

 ( 731 )  Magyar Autóklub, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyulainé Tóth Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ki a mester két keréken?

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 19 03687

 ( 220 ) 2019.12.04.

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

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EVERLIFE

 ( 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.

 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
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italok (nem gyógyászati használatra); izotóniás italok; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok;

gyümölcslevek; gyümölcslé; guarana italok; energiaitalok (nem gyógyászati használatra); energiaitalok;

 elektrolitokat tartalmazó sportitalok.

 ( 210 ) M 19 03817

 ( 220 ) 2019.12.16.

 ( 731 )  Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) We love Youtility

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések; vízellátó berendezések; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek es gépek.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üzleti konzultációs szolgáltatások.

  37    Csővezetékek építése es karbantartása; közművek bevezetése építési területeken; vízvezeték-szerelés.

 39    Szállítás; csővezetékek építése es karbantartása; közművek bevezetése építése területeken;

 vízvezeték-szerelés.

  40    Anyagmegmunkálás; vízkezelés.

  41    Szakmai képzés; know-how átadása (képzés).

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; vízelemzés.

 ( 210 ) M 19 03926

 ( 220 ) 2019.12.31.

 ( 731 )  Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd., Seoul (KR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Koreai égetett likőrök (soju); rizsből készült égetett szeszek; vodka; likőrök; szeszesitalok; alkoholos italok

 (sörök kivételével); égetett szeszesitalok; koktélok; gin; rum; szaké; borok.

 ( 210 ) M 20 00007

 ( 220 ) 2019.12.20.

 ( 731 )  Nagy István Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 ) Boutiq Bar

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 20 00025

 ( 220 ) 2020.01.07.

 ( 731 )  Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; árusító standok bérbeadása; állásközvetítő irodák; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
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szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketingszolgáltatások;

munkaerő-toborzás; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;

reklámanyag frissítése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklám kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás

üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés; televíziós

reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti információk; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

 vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 36    Gondoskodási alapszolgáltatások; gyűjtések szervezése; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán

keresztül; online banki szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; szálláshelyek bérbeadása (apartmanok);

 takarékpénztár szolgáltatások; utazási csekkek kibocsátása.

  37    Építési tanácsadó szolgáltatások; vásári standok és üzletek építése.

 38    Hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása;

kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat

szobák); mobiltelefonos kommunikáció; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online: üzenetek és képek

 továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 39    Áruszállítás; energiaszolgáltatás; fuvarozás, áruszállítás; hajóutak szervezése; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; költöztetés;

közlekedési információ; légi szállítás; sétahajó szolgáltatások; szállítás; taxi szolgáltatások; termékek

 csomagolása; utaskísérés; utazás és utasok szállítása; vasúti szállítás; villamosközlekedés.

  40    Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomtatás.

 41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); bálok szervezése; cirkuszok;

coaching (tréning); egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek filmszínházi előadások, filmbemutatók;

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés) hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások játékkölcsönzés; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); nem

reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízió műsorok

készítése; rádiós szórakoztatás; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; vallásoktatás; versenyek szervezése(oktatás

 vagy szórakoztatás); vidámparkok; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 42    Beltéri dekoráció tervezése; csomagolástervezés; divattervezés; építészeti szolgáltatások; grafikai tervezés;

honlaptervezési tanácsadás; ipari formatervezés; szakszövegek írása; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

 szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftvertelepítés; szoftvertervezés; tudományos kutatás.

 43    Bölcsődék, óvodák; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; nyugdíjas otthonok, -időskorúak

otthona; önkiszolgáló éttermek (1);önkiszolgáló éttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes

elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése); sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek

(szállodák, panziók); szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők;

 üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); vendéglátás.
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 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fogászat; hospice ellátás,

elfekvők; in vitro (testen kívüli mesterséges) megtermékenyítési szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők

szolgáltatásai; kórházak; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi ellátás;

orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; pszichológus; szanatóriumi,

 idősotthoni szolgáltatások; szanatóriumok; szülésznői szolgáltatások.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; esküvői szertartások

tervezése és szervezése; gyermekfelügyelet (babysitter szolgáltatások); online közösségi hálózatok szolgáltatásai;

 örökbefogadási ügynökségek; képviselet jogvitákban; közbenjárás.

 ( 210 ) M 20 00043

 ( 220 ) 2020.01.08.

 ( 731 )  Insider Media Lapkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás,

reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, szabadtéri

 hirdetés, televíziós reklámozás.

  38    Rádióadás, televíziós műsorszórás.

 41    Filmek gyártása, filmstúdiók, hangfelvételek kölcsönzése, könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus

publikációk, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok,

 szórakoztatás, televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 20 00054

 ( 220 ) 2020.01.09.

 ( 731 )  Gliba János, Budapest (HU)

 Radics Alexandra, Ózd (HU)

 ( 541 ) Winestagram

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek és internetes értékesítés.

  41    Szakmai képzés; kulturális tevékenységek, borkostolók szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 20 00060

 ( 220 ) 2020.01.10.

 ( 731 )  Sütő Anna Mária, Vác (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 00066
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 ( 220 ) 2020.01.10.

 ( 731 )  Török Tamás Zsolt, Budapest (HU)

 ( 541 ) ANGERER

 ( 511 )  3    Hajápoló készítmények; samponok; hajbalzsamok; hajpakolások.

 44    Fodrászszalonok szolgáltatásai nőknek; fodrászszalonok szolgáltatásai férfiaknak; fodrászszalonok

 szolgáltatásai gyermekeknek; fodrászszalon szolgáltatások; fodrászat; fodrász szolgáltatás; fodrász szalonok.

 ( 210 ) M 20 00068

 ( 220 ) 2020.01.11.

 ( 731 )  Rodcont Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) P2000

 ( 511 )   19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez.

 ( 210 ) M 20 00069

 ( 220 ) 2020.01.13.

 ( 731 )  Actanon Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Forgó, Damjanovic és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ODOU

 ( 511 )   35    Irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken.

 36    Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

 épületbérbeadás; irodahelyiségek bérbeadása; kereskedelmi épületek bérbeadása.

  43    Terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; vendéglátás.

 ( 210 ) M 20 00070

 ( 220 ) 2020.01.13.

 ( 731 )  Actanon Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Forgó, Damjanovic és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken.

 36    Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

 épületbérbeadás; irodahelyiségek bérbeadása; kereskedelmi épületek bérbeadása.

  43    Terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; vendéglátás.

 ( 210 ) M 20 00077

 ( 220 ) 2020.01.13.

 ( 731 )  Wu Xinyan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; ascot nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; bokacsizmák; bokszer

alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat; bugyik; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez;

díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; esőruhák; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém

cipőkellékek; fityulák; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok;

fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; harisnyaáruk, kötöttáruk;

harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők,

zoknitartók (2); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (3); hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek;

kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); készruhák; kesztyűk; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik
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(2); lábszármelegítők; latex ruházat; legging nadrágok, cicanadrágok; melltartók; nadrágleszorítók, pantallók;

nyakkendők; öltönyök; öntapadós melltartók; övek [ruházat]; papucsok; partedlik, előkék, nem papírból;

pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pufi dzsekik [ruházat];

pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; sálak;

sapka ellenzők; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skortok [sportszoknyák];

spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2); strandcipők; strandruházat; szandálok;

szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; tornacipők; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikó

 [alsónemű], kombiné; trikók; úszósapkák; vállkendők, nagykendők; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.

 ( 210 ) M 20 00079

 ( 220 ) 2020.01.13.

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

  

( 546 )

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

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számitógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi in formáció és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi

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

kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számitógépes hálózaton;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és

filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások

[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

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

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti

értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik

fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
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tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és

összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand

 közvetítések.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dal írás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkok szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

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

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek fel iratozása;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti

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

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

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

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

biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számitógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások: szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

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

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

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 210 ) M 20 00129

 ( 220 ) 2020.01.16.

 ( 731 )  Bodor Ferenc, Akasztó (HU)

  

( 546 )

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

 alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
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 ( 210 ) M 20 00131

 ( 220 ) 2020.01.16.

 ( 731 )  Cai Minlin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 20 00135

 ( 220 ) 2020.01.16.

 ( 731 )  Hazai Hús Mester Korlátolt Felelősségű Társaság, Martonvásár (HU)

 ( 740 )  Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) Dolmányos

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

 ( 210 ) M 20 00137

 ( 220 ) 2020.01.17.

 ( 731 )  Körmöczy-Pincz Petra, Balatonszabadi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

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

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

 ( 210 ) M 20 00140

 ( 220 ) 2020.01.15.

 ( 731 )  Farkas Tibor, Nagylengyel (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szeszes italok.

 ( 210 ) M 20 00142

 ( 220 ) 2020.01.17.

 ( 731 )  MedicalScan Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; piackutatás; gyógyszerészeti és egészségügyi ágazat területén nyújtott

 üzleti konzultációs szolgáltatások.

  42    Számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 00148

 ( 220 ) 2020.01.17.

 ( 731 )  Gombosné Donka Emese, Szeged (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  9    Audiovizuális felvételek; letölthető média; letölthető oktatási média; letölthető videofelvételek.

 41    Gyermekek számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások; közösségi sport- és kulturális események

szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; oktatás és tanítás; sport- és kulturális

tevékenységek; szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára; táboroztatás; táncos események szervezése; táncos

 rendezvények; táncos rendezvények szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése.

 ( 210 ) M 20 00150

 ( 220 ) 2020.01.20.

 ( 731 )  Trunkos András, Törökbálint (HU)

 ( 541 ) OBSITOS KENYÉR

 ( 511 )   30    Cukrászsütemények; péksütemények; töltött péksütemények.

 ( 210 ) M 20 00151

 ( 220 ) 2020.01.20.

 ( 731 )  Kapu a Promenádhoz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest

 ( 541 ) PADRISIMO

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, önkiszolgáló éttermek, snack bárok, bár

szolgáltatások, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, pékségek; magánszakács, személyi séf; ételek és italok

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; gyermekmegőrzési szolgáltatások; terembérlés

 találkozókhoz; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 20 00189

 ( 220 ) 2020.01.23.

 ( 731 )  Belmatex Kft., Mór (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat, alsónemük, fehérneműk, felsőruházat, sportruházat, aláöltözékek,

 melegítőalsók és melegítőfelsők, zoknik, sportmelltartók, ruházati cikkek természetes alapanyagokból.

 ( 210 ) M 20 00193

 ( 220 ) 2020.01.23.

 ( 731 )  Ringier Axel Springer Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 20 00273

 ( 220 ) 2020.01.28.
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 ( 731 )  Nagy Zoltán, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámszolgáltatások, utazással kapcsolatos marketing szolgáltatások, turisztikával kapcsolatos marketing

 szolgáltatások.

 39    Utazásszervezés, turisztikai és utazási információ nyújtás, interneten elérhető turisztikai információ nyújtás,

 jegyeladás.

  43    Szállásfoglalás, internetes szállásfoglalás.

 ( 210 ) M 20 00275

 ( 220 ) 2020.01.29.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Asztali alátétek; tányéralátétek papírból; asztalneműk papírból; csipeszes felírótáblák; csomagolóanyagok

papírból vagy kartonból; csomagolópapír; dossziék papíráruk; iratgyűjtők, dossziék; kaparós matricák;

katalógusok; naptárak; noteszok; öntapadós címkék, matricák; papír alátétek; papír asztalterítők; papír feliratok,

zászlók; papír-írószer áruk; papírszalvéták; papírzacskók; papírzsebkendők, papírtörlők; poháralátétek papírból;

prospektusok; szórólapok; tollak irodai cikkek; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlófüzér

 papírból, zászlók papírból.

 18    Bevásárlótáskák; esernyők, ernyők; esernyőtokok huzatok; hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák;

kézitáskák, konferencia mappák, napernyők; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; táskák, hátizsákok

 táborozóknak; útitáskák.

 25    Atlétatrikók, dzsekik, fejre való sálak, fejszalagok, felsőruházat, futballcipők, fűrdőköpenyek,

fűrdőköntösök, fürdőnadrágok, úszónadrágok, fürdőpapucsok, fürdőruhák, úszódresszek, fürdöszandálok.

fürdőcipők, hímzett ruhadarabok, horgászmellények, hosszúnadrágok, ingek, kabátok, dzsekik, karate

egyenruhák, kerékpáros ruházat, készruhák, kesztyűk, kezeslábasok, kötények, kötényruhák, kötöttáruk, lábbelik,

lábszármelegítök, mellények, nyakkendők, overallok, munkaruhák, papirkalapok, papirruházat, partedlik elökék

nem papírból, pólók, poncsók, pufi dzsekik, pulóverek, kötött pulóverek, rövid ujjú ingek, ruházati cikkek, sálak,

sapkaellenzők, sapkák, sildek, napellenzők, sportcipők, strandcipök, strandruházat, svájcisapkák, barettek,

 tornacipők, tornaruházat, trikók, úszósapkák, zoknik, zuhanyzó sapkák.

 28    Boksz zsákok, bumerángok, felfújható tárgyak úszómedencében való használatra, frizbik, gördeszkák,

görkorcsolyák, játéklabdák. Játszólabdák, játékszerek, léggömbök, ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk, parti

kalapok papírból, plüssjátékok azokra erősített szundikendővel, súlyzók, tollaslabdák, tornaeszközök,

 úszódeszkák, úszómellények, úszódzsekik.

 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

paprika; paprika, feldolgozva; paprikák, előkészített; ajvár [tartósított paprika]; kirántott jalapeno paprika;

ecetben tartósított csípős paprika; ízesített olajok; fűszerpaprika, feldolgozva; fűszerezett olajok; fűszervajak;
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 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, chutney [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 oelek [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].

 35    Áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával, értékesítési promóciós szolgáltatások,

 fogyasztói hüségprogramok, hirdetési és reklámszolgáltatások, kereskedelmi-vagy reklámcélú kiállítások.

 ( 210 ) M 20 00276

 ( 220 ) 2020.01.29.

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

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 00277

 ( 220 ) 2020.01.29.

 ( 731 )  Rácz Éva, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 ) MÁTKA

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

 eszenciaolajok.

 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 20 00278

 ( 220 ) 2020.01.29.

 ( 731 )  REGIO Játékkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CHESSKY

 ( 511 )  28    Elektronikus játékok, a kizárólag televíziókészülékkel használhatók kivételével; elektronikus játékszerek;

játék figurák; sportjátékok; manipulatív logikai játékok; társasjátékok; tologatós játékok; asztali játékok és

szerencsejáték-eszközök; elektronikus táblajátékok; sakk-készletek; sakkjátékok; sakkfigurák; sakktáblák;

 táblajátékok; táblajáték gyűjtemények.

 ( 210 ) M 20 00279

 ( 220 ) 2020.01.30.

 ( 731 )  Hoya Lens Hungary ZRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  LIBER Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények és cikkek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyszerek és

természetes gyógykészítmények; diagnosztikai anyagok gyógyszerészeti használatra; gyógyászati kötszerek és

applikátorok; acetátok gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; orvosi alkohol;

vatta gyógyászati célokra; vattapálcák, vattapálcikák gyógyászati használatra; szemvizek; szemcseppek;

szemborogatások; szemizom lazítók; szemészeti készítmények; gyógyszeres szemöblítők; szemnedvesítő

készítmények; szemkenőcs gyógyászati használatra; készítmények szemészeti felhasználásra; gyógyszerek

szemészeti használatra; gyógyszerek szemészeti alkalmazásra; szemtapaszok gyógyászati célokra; szemkötszerek

gyógyászati alkalmazásra; szemészetben használt gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerkészítmények

szemműtétekhez, intraokuláris műtétekhez; szemre való kötszerek gyógyászati célokra; szemápoló folyadékok,

oldatok gyógyászati használatra; szembetegségek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények;

szemrendellenességek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények

szembetegségek és -tünetek kezelésére; helyileg alkalmazott fertőzés elleni anyagok szemfertőzések kezelésére;

szemfertőzések kezelésére szolgáló helyileg alkalmazott fertőzés elleni anyagok; műkönnyek; oldatok

kontaktlencsékhez; fertőtlenítőszerek kontaktlencsékhez; kontaktlencse tisztító készítmények;

kontaktlencse-nedvesítő oldatok; oldatok kontaktlencsék öblítésére; oldatok kontaktlencsék sterilizálására;

oldatok kontaktlencsék semlegesítésére; oldatok kontaktlencsék fertőtlenítésére; tisztító készítmények

 kontaktlencsékhez.

9    Optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; szemüveg; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegszárak;

szemüvegpántok; szemüveglencsék; szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; szemüvegtartók, szemüvegtartó

állványok; lencsék szemüvegekhez, szemüveglencsék; szemüveg-lencsék; szem-refraktométerek; szemüveg

alkatrészek; szemvédő eszközök; szemüveg tasakok; szemüveg-, napszemüvegtokok; kerékpáros szemüvegek;

szemüvegek lencséi; szemüvegek [optika]; szemüvegek síeléshez; szemészeti üveglencsék; polarizációs

szemüvegek; vakításmentes szemüvegek; kamerás szemüvegek; sminkes szemüvegek; felírt szemüvegek;

látásjavító szemüvegek; háromdimenziós szemüvegek; biztonsági szemüvegek; vakításgátló szemüvegek;

motoros szemüvegek; nagyító szemüvegek; szemlencsék, okulárok; védő szemellenzők; védőmaszkok,

szemellenzők; lencsék szemüvegekhez; pótlencsék szemüvegekhez; borítók szemüvegekhez; szemüvegtokok

gyermekszemüvegekhez; oldalvédők szemüvegekhez; orrtámaszok szemüvegekhez; szemüveglencse-védők;

nyers szemüveglencsék; biztonsági szemüvegek a szemek védelméhez; nyeles szemüvegek, lornyonok [opera

szemüvegek]; szemvédő viselet sportoláshoz; sürgősségi szemmosó állomás; szemüveg- és napszemüvegtokok;

szemüvegre csíptethető napszemüvegek; szemüvegek lövéshez [optikai]; síeléshez használt szemüvegek;

csíptetős szemüvegek, cvikkerek; virtuális valóság szemüvegek; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek;

zsinórok csíptetős szemüveghez; lencse nélküli szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek; műanyagból

készült szemüvegkeretek; visszaverődésgátló bevonattal ellátott szemüvegek; 3D-s szemüvegek

televíziókészülékekhez; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; láncok
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cvikkerhez, csíptetős szemüveghez; keretek nyeles szemüvegekhez, lornyonokhoz; keretek szemüvegekhez és

napszemüvegekhez; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; láncok szemüvegekhez és

napszemüvegekhez; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; szemüvegkeretek fémből vagy

műanyag-fém kombinációjából; nyers lencsék látáskorrekcióhoz; lencsevédők; lencsetokok, lencsetartók;

műanyag lencsék; visszaverődésmentes lencsék; cserélhető lencsék; napszemüveg lencsék; asztrofotográfiai

lencsék; lencsék, objektívek; optikai lencsék; fényképészeti lencsék; fényképezőgép lencsék; diavetítő lencsék;

szelfi lencsék; nyers lencsék; nagyító lencsék; lencsék videokamerákhoz; lencsevédők [fényképezőgépekhez];

lencse szűrők [fényképezőgépekhez]; optikai lencsés nézőkék; korrekciós lencsék [optika]; objektívek [lencsék]

 optikák; optikai lencsék napszemüvegekhez; lencsék arcvédő pajzsokhoz; optikai lencsék védői.

 37    Szemüvegek javítása; szemüvegek javítása és karbantartása; szemüvegek javításával és karbantartásával

kapcsolatos információszolgáltatás; optikai műszerek javítása; optikai gépek és eszközök javítása vagy

 karbantartása; optikai gépek és műszerek javításához vagy karbantartásához kapcsolódó információszolgáltatás.

 44    Emberi egészségügyi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi

vizsgálatok; egészségügyi szűrés; orvosi szűrővizsgálatok; gyógyászati vizsgálati szolgáltatások betegségek

diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatban; személyek kezelését és diagnózisát szolgáló orvosi elemzés;

egészségfelmérési vizsgálatok; látásvizsgálati (optikusi) szolgáltatások; optikai szolgáltatások; optikai tesztek;

 optikusok szolgáltatásai; szemészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00280

 ( 220 ) 2020.01.30.

 ( 731 )  OPTICNET Hungary Egyesülés, Budapest (HU)

 ( 740 )  LIBER Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szemüveglencse-tisztító oldatok; szemüvegtisztító szerrel átitatott törlőrongyok; tisztítószerrel átitatott

 szemüvegtisztító kendők.

9    Optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; szemüveg; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegszárak;

szemüvegpántok; szemüveglencsék; szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; szemüvegtartók, szemüvegtartó

állványok; lencsék szemüvegekhez, szemüveglencsék; szemüveg-lencsék; szem-refraktométerek; szemüveg

alkatrészek; szemvédő eszközök; szemüveg tasakok; szemüveg-, napszemüvegtokok; kerékpáros szemüvegek;

szemüvegek lencséi; szemüvegek [optika]; szemüvegek síeléshez; szemészeti üveglencsék; polarizációs

szemüvegek; vakításmentes szemüvegek; kamerás szemüvegek; sminkes szemüvegek; felírt szemüvegek;

látásjavító szemüvegek; háromdimenziós szemüvegek; biztonsági szemüvegek; vakításgátló szemüvegek;

motoros szemüvegek; nagyító szemüvegek; szemlencsék, okulárok; védő szemellenzők; védőmaszkok,

szemellenzők; lencsék szemüvegekhez; pótlencsék szemüvegekhez; borítók szemüvegekhez; szemüvegtokok

gyermekszemüvegekhez; oldalvédők szemüvegekhez; orrtámaszok szemüvegekhez; szemüveglencse-védők;

nyers szemüveglencsék; biztonsági szemüvegek a szemek védelméhez; nyeles szemüvegek, lornyonok [opera

szemüvegek]; szemvédő viselet sportoláshoz; sürgősségi szemmosó állomás; szemüveg- és napszemüvegtokok;

szemüvegre csíptethető napszemüvegek; szemüvegek lövéshez [optikai]; síeléshez használt szemüvegek;

csíptetős szemüvegek, cvikkerek; virtuális valóság szemüvegek; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek;

zsinórok csíptetős szemüveghez; lencse nélküli szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek; műanyagból

készült szemüvegkeretek; visszaverődésgátló bevonattal ellátott szemüvegek; 3d-s szemüvegek

televíziókészülékekhez; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; láncok

cvikkerhez, csíptetős szemüveghez; keretek nyeles szemüvegekhez, lornyonokhoz; keretek szemüvegekhez és

napszemüvegekhez; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; láncok szemüvegekhez és

napszemüvegekhez; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; szemüvegkeretek fémből vagy

műanyag-fém kombinációjából; nyers lencsék látáskorrekcióhoz; lencsevédők; lencsetokok, lencsetartók;

műanyag lencsék; visszaverődésmentes lencsék; cserélhető lencsék; napszemüveg lencsék; asztrofotográfiai
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lencsék; lencsék, objektívek; optikai lencsék; fényképészeti lencsék; fényképezőgép lencsék; diavetítő lencsék;

szelfi lencsék; nyers lencsék; nagyító lencsék; lencsék videokamerákhoz; lencsevédők [fényképezőgépekhez];

lencse szűrők [fényképezőgépekhez]; optikai lencsés nézőkék; korrekciós lencsék [optika]; objektívek [lencsék]

 optikák; optikai lencsék napszemüvegekhez; lencsék arcvédő pajzsokhoz; optikai lencsék védői.

 ( 210 ) M 20 00283

 ( 220 ) 2020.01.30.

 ( 731 )  Sonepar Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Lohn Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) WATT-STORE

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

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

 ( 210 ) M 20 00284

 ( 220 ) 2020.01.30.

 ( 731 )  Horváth Attila, Veresegyháza (HU)

 Varga Elek, Velence (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Renáta, Hatvan

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Aktív száraz élesztő állatoknak; algarobilla [állati táplálék]; állateledelek [kekszfélék]; állati eledel olajos

magvakból; állati takarmány; állati takarmány készítmények; állati takarmányként használatos természetes rizs;

állati táplálékok, takarmányok granulátum, pellet formájában; állatok elválasztásához használt táplálékok,

takarmányok; aranyhal eledelek; ásványi sók szarvasmarháknak; bálázott, levegőn szárított széna; baromfitáp;

borjútápok; búzacsíra állati fogyasztásra; búzafehérjék állati táplálékhoz; csirkehússal ízesített kutyaeledelek;

csirkehússal ízesített macskaeledelek; csirkehúst tartalmazó kutyaeledelek; csirkehúst tartalmazó macskaeledelek;

csirketápok; csontok kutyáknak; dara baromfiknak; darabokból álló állateledelek, állati táplálékok; darakeverék

haszonállatok hizlalására; diófélék állati takarmányozáshoz; édes kekszek állati fogyasztásra; ehető csontok és

rudak házikedvenceknek; ehető japán minikivi por házi macskáknak; ehető lenmag, feldolgozatlan; ehető

rágcsálnivalók kutyáknak; ehető rágnivalók állatok részére; ehető rágnivalók állatok számára; ehető rágótermékek

háziállatoknak; eledel hörcsögöknek; eledelek akváriumi halaknak; eledelek vadon élő madaraknak; eledelek

versenykutyáknak; élesztő állati fogyasztásra; élesztőkivonatok állati fogyasztásra; élesztőtabletták állati

fogyasztásra; emészthető rágócsontok és rudak házi állatoknak; előkészített zab állati fogyasztásra; emészthető

rágócsontok kutyáknak; erősítő takarmány állatoknak; feldolgozott gabonafélék állati fogyasztásra; feldolgozott

kukorica állati fogyasztásra; feldolgozott kukoricatermékek állati fogyasztásra; feldolgozott magvak állati

fogyasztásra; feldolgozott zab állati fogyasztásra; földimogyoró liszt állatoknak; földimogyoróból készült

takarmánypogácsa; foszfátot tartalmazó állateledelek; gabonaalapú táplálékok állatoknak; gabonából készült

kekszek állatoknak; gabonából készült sütemények, kekszek állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett

melléktermékek, állati fogyasztásra; gabonakészítmények mint állateledelek; gabonatermékek állati fogyasztásra;

gyűrű formájú kutyaeledelek; gyűrű formájú macskaeledelek; hal alapú vagy halból álló macskaeledelek;

haleledel; halliszt állati fogyasztásra; halliszt [állati takarmány]; haltápok [eledelek]; homok baromfiknak; húsból

álló konzerv táplálékok fiatal állatoknak; hústartalmú konzerv táplálékok fiatal állatoknak; hüvelyesek

[táplálékok állatoknak]; italok állatok részére; italok állatok számára; italok állatoknak; italok házikedvencek

részére; italok macskáknak; juhtápok; jutalomfalatok állatoknak; jutalomfalatok házi kedvenceknek bikacsök
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formájában; jutalomfalatok házikedvenceknek; jutalomfalatok lovaknak, ehető; kekszek macskáknak;

keményítőpép [állati takarmány]; kevert állati takarmány; kölyökkutya eledelek; kölyökkutya kekszek; konzerv

táplálékok macskáknak; konzervek vagy tartósított ételek állatoknak; korpa, durva liszt állati fogyasztásra; korpás

pép, táplálék állatoknak; kukorica állati fogyasztásra; kukorica takarmánypogácsa szarvasmarháknak;

kukoricatermékek állati fogyasztásra; kutya jutalomfalatok; kutyaeledel; kutyaeledel konzervek; kutyaeledelek;

kutyaeledelek [kekszfélék]; kutyaitalok; lenliszt [takarmány]; lenmag állati fogyasztásra; marhahúst tartalmazó

kutyaeledelek; marhahúst tartalmazó macskaeledelek; mesterséges tej borjútápként való felhasználáshoz; mész

állati takarmányhoz; növényi eredetű állati takarmányok; növényi kivonatokat tartalmazó élelmiszerek

állatoknak; nyalósó; nyúltápok; olajos takarmánypogácsák; őrölt táptermékek állatoknak; rágcsálnivaló táplálék

házi kedvenceknek; rágcsálóeleségek; rágócsont kutyáknak; repce takarmánypogácsák szarvasmarháknak;

repcemagliszt állati fogyasztásra; rizskorpa [állati takarmány]; rizsliszt [takarmány]; sajttal ízesített táplálékok

kutyáknak; sertéstáp; só szarvasmarháknak; sós kekszek állatoknak; sós rák haleledelhez; szalma; szalma

[takarmány]; szárított lucerna állatoknak; tejalapú állateledelek; tejalapú táplálékok állatoknak; tejpor

kismacskáknak; tejpor kölyökkutyáknak; tejpótlók, állatok táplálására; termékek állatok hizlalására; termékek

baromfi, szárnyasok tojásrakásához; tintahal csont; tintahal csont madaraknak; vadon élő növények magjaiból

álló keverékek; zab állati fogyasztásra; zabalapú állateledelek; zabkekszek állati fogyasztásra; zabliszt állati

fogyasztásra; zabpogácsák állati fogyasztásra; állatalmok hidratált kalcium-szilikátból; állatalomként használatos

kéreg; állatalomként használt faforgácsok; állatalomként használt fullerföld [floridaföld]; állatalomként használt

kéregalapú termékek; állatfekhelyként használt faforgácsok; almozó anyagok állatoknak; alom állatoknak; alom

háziállatoknak; alom kisállatok számára; aprított szalma állatalomhoz; aromás homok [alom] házi kedvenceknek;

aromás homok házi kedvenceknek [alom]; betétek macska alomtálcákba; cellulóz állatok almozásához;

fekhelyanyagok baromfiknak; homokkal borított papír állatketrecbe; homokkal borított papír [alom] házi

kedvenceknek; homokkal borított papír házi kedvenceknek [alom]; homokkal borított papír madárkalitkába;

homokpapír madárkalitkákba; kutyaalom; laza kender állatok almozásához; macska- és kisállat alom;

macskaalom; madáralom; papír állatok almozásához; papír háziállatoknak [alom]; szalma alom; széna;

 tőzegalmok állatoknak; újrahasznosított papírból készült almok kisállatoknak.

 ( 210 ) M 20 00316

 ( 220 ) 2020.02.03.

 ( 731 )  PEZISTONE Kft., Szeged-Tápé (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth-Szeles András, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; aromák illatszerekhez; aromaterápiás oldatok; füstölő

készítmények [illatszerek]; illatosított krémek; illatosított testpermetek, spray-k; illatszer készítmények;

illatszercikkek; illatszerek; test-aeroszolok; test spray-k [nem gyógyhatású]; virágkivonatok [illatszerek];

arcszappanok; folyékony szappanok; illatosított szappanok; nem gyógyhatású szappanok; nem gyógyhatású

pipereszappanok; pipere szappanok; szappan; szappanok gél, zselé formájában; aromás fürdőolajok; fürdőgélek,

fürdőzselék; fürdőgolyók; fürdőgyöngyök; fürdőolajok; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; nem gyógyhatású

fürdőolajok; aromák [esszencia olajok]; aromaterápiás készítmények; aromatikus anyagok [esszencia olajok];

aromatikus esszencia olajok; esszenciális olajok; esszenciális citromolaj; esszenciális cédrátolaj; emulgeált

illóolajok; desztillált szépségápoló olajok; esszenciális olajok egyéni használatra; éterikus esszenciák; éterikus

esszenciák és olajok; éterolajok; füstölők [kunko]; idegnyugtató esszenciális olajok; illatosított olaj; illatosított

termékek gyártásához használt illóolajok; illatszerek, eszenciaolajok; illóolajok; illóolajok aromaterápiás
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használatra; illóolajok háztartási használatra; illóolajok ipari használatra; kevert illóolajok; jázminolaj;

levendulaolaj; mandulaolaj; menta esszencia [illóolaj]; nem gyógyhatású olajok; növényi illóolajok;

szalmagyopár [illóolaj]; szantálfából készült illóolajok; teafaolaj; természetes esszenciaolajok; virágvíz; aromák

háztartási célokra; füstölő; füstölő, illatosító spray-k; helyiség illatosítók; illatanyag-utántöltők elektromos

légfrissítőkhöz; illatanyag-utántöltők nem elektromos helyiségillatosító adagolókhoz; illatanyagokkal átitatott

párnák; illatanyagokkal töltött párnák; illatkibocsátó kanócok helyiségek illatosítására; illatosító pálcikák;

illatosító zsákocskák; illatosított permetek ruhához, ruhaillatosító spray-k; levegőillatosító készítmények;

 szobaillatosítók; virágkivonatok.

 16    Oktatási kézikönyvek; oktató anyagok [kézikönyvek]; oktató kézikönyvek; címkék, matricák; hirdetési

 kiadványok; kézikönyvek oktatási célokra; matrica; nyomtatott előadások.

 ( 210 ) M 20 00323

 ( 220 ) 2020.02.03.

 ( 731 )  WanderWell Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Digitális Detox

 ( 511 )  39    Autóbuszos utazás szervezése; buszos utazások szervezése; foglalási szolgáltatások utazáshoz és

szállításhoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások;

jegybiztosítás utazáshoz [lehetővé tételéhez]; kiskorúak kísérése utazás során; légi utazási szolgáltatások; légi

utazások szervezése; tengeri utazási [hajó] szolgáltatások; túrák, utazások biztosítása; utazás- és

nyaralásszervezés; utazás koordinálása egyének és csoportok számára; utazáshoz és kiránduláshoz jegyfoglalási

szolgáltatások; utazási foglalási szolgáltatások; utazási idegenvezetési szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások

üdülések megszervezéséhez; utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés; utazási irodák szolgáltatásai

autóbuszos utazással kapcsolatban; utazási szolgáltatások; utazások és hajókirándulások szervezése; utazások

szervezése és lebonyolítása; utazások tervezése; utazásszervezés, kirándulásszervezés; utazásszervezői

 szolgáltatások utazások foglalásához; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00335

 ( 220 ) 2020.02.04.

 ( 731 )  Ubitz Gyula, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; partik tervezése; show-műsorok

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

diszkók szolgáltatásai; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; hang- és

videoanyagok készítése, fényképészet; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; digitális

 zene szolgáltatása az interneten.

 ( 210 ) M 20 00341

 ( 220 ) 2020.02.04.

 ( 731 )  RIGHT PRODUCTION Szolgáltató Betéti Társaság, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács P. Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kávéházak;

 tortadíszítések; vendéglátás.

 ( 210 ) M 20 00344

 ( 220 ) 2020.02.05.

 ( 731 )  Gruma S.A.B. de C.V., San Pedro Garza Garcia (MX)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kukoricaliszt.

 ( 210 ) M 20 00355

 ( 220 ) 2020.02.05.

 ( 731 )  JOSZI BAU Építőipari Kft., Révleányvár (HU)

 ( 740 )  dr. Gyémánt András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Ajtóbetétek fémből; ajtókilincsek fémből; ajtószerelvények fémből; ajtózárak fémből; cölöpök fémből;

csapok, cövekek fémből; csőbilincsek, konzolok építményekhez; előre gyártott fém platformok; előre gyártott

házak fémből; előtetők fémből [épületekhez]; falburkolatok fémből; fémajtók; fémáruk; fém építőanyagok;

 fémlemezek; fém vázszerkezetek, keretek építéshez; lécek fémből.

 37    Ácsmunkák; építés; építőipari szolgáltatások; nyílászárók beszerelése; tetőfedő munkák; üzembehelyezési

 és javítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00378

 ( 220 ) 2020.02.06.

 ( 731 )  Gaál Miklós, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Hell László, Nyíregyháza

 ( 541 ) TOTAL GYROS

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

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 20 00382

 ( 220 ) 2020.02.07.

 ( 731 )  BEE MÉDIA Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Magazinok, revük(időszaki lapok).
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  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00383

 ( 220 ) 2020.02.07.

 ( 731 )  KOMETA 99 Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Útravaló

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

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

 olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 20 00427

 ( 220 ) 2020.02.12.

 ( 731 )  dr. Datki Zsolt László, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

laboratóriumi szolgáltatások; tudományos kutatás; természettudományi szolgáltatások; biológiai elemzések;

biológiai kutatás; biológiai laboratóriumi szolgáltatások; biológiai kutatólaboratórium szolgáltatásai; biológiai

kutatási szolgáltatások; biológiai fejlesztési szolgáltatások; biológiával kapcsolatos tudományos kutatás; biológiai

kutatás és elemzés; elemzés a molekuláris biológia területén; biológiai minták előkészítése kutatási célokra;

kémiai és biológiai laboratóriumok szolgáltatásai; biológiai kutatás, klinikai kutatás és egészségügyi kutatás;

kutatólaboratóriumokban végzett elemzésekhez használatos biológiai minták előkészítése;

kutatólaboratóriumokban történő teszteléshez és elemzéshez használatos biológiai minták előkészítése;

mikroszkopikus élőlények felhasználásával történő tudományos kutatás; laboratóriumi elemzések; laboratóriumi

kutatások; laboratóriumi szolgáltatások; laboratóriumi anyagvizsgálat; optikai laboratóriumok; laboratóriumi

elemzési szolgáltatások; orvosi laboratóriumi szolgáltatások; tudományos laboratóriumi szolgáltatások;

állatorvosi laboratóriumi szolgáltatások; laboratóriumi vizsgálatok, tesztelési szolgáltatások; vegyészeti

laboratóriumok szolgáltatásai; laboratóriumi szolgáltatások analitikai vizsgálatokhoz; vegyészeti kutató

laboratóriumi szolgáltatások; laboratóriumi teszteléshez kapcsolódó tanácsadás; gyógyszerészeti célú

laboratóriumi kutatás; orvosilaboratóriumi kutatási szolgáltatások; optikai laboratóriumi kutatási szolgáltatások;

laboratóriumi kutatás a vegyészet területén; laboratóriumi elemzés a vegyészet területén; kémiai és biológiai

 laboratóriumok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 20 00430

 ( 220 ) 2020.02.12.

 ( 731 )  Petrény Attila, Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

  43    Vendéglátás; időleges szállásadás; esküvői fogadások szervezése (helyszínek); bár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00431

 ( 220 ) 2020.02.12.
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 ( 731 )  Petrény Attila, Eger (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

  43    Vendéglátás; időleges szállásadás; esküvői fogadások szervezése (helyszínek); bár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00433

 ( 220 ) 2020.02.12.

 ( 731 )  Symphonia Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Zeneoktatás.

 ( 210 ) M 20 00434

 ( 220 ) 2020.02.12.

 ( 731 )  Déé Nyelviskola Egyéni Cég, Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés Katalin, Sopron

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 00451

 ( 220 ) 2020.02.13.

 ( 731 )  Gong Rádió Információs, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Fodor István Mihály, Debrecen

 ( 541 ) Gong Rádió

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési

promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;

felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fogyasztói hüségprogramok igazgatása;

gazdasági előrejelzések; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztóknak[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek;

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; 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; 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;
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reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok felkutatása; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták

terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy

marketingcélokra; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával

kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

 vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlési szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós

műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; podcastok átvitele; rádióadás; rádiós kommunikáció;

televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; videó on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; dalírás;

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

szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; levelező tanfolyamok; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti galériák által

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

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

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatási információs szolgáltatások; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése

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

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szépségversenyek szervezése;

szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 20 00452

 ( 220 ) 2020.02.13.

 ( 731 )  Gong Rádió Információs, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Fodor István Mihály, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési

promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;

felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fogyasztói hüségprogramok igazgatása;

gazdasági előrejelzések; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztóknak[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek;

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok
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rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; 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; 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; sajtófigyelés;

szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok felkutatása; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták

terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy

marketingcélokra; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával

kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

 vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlési szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós

műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; podcastok átvitele; rádióadás; rádiós kommunikáció;

televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; videó on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; dalírás;

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

szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; levelező tanfolyamok; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti galériák által

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

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

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatási információs szolgáltatások; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése

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

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szépségversenyek szervezése;

szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 20 00453

 ( 220 ) 2020.02.13.

 ( 731 )  Szabó Marcell, Miskolc (HU)
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( 546 )

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

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

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.

  10    Rádióműsor szolgáltatás.

  35    Reklámozás.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 20 00455

 ( 220 ) 2020.02.13.

 ( 731 )  KOVAX '95 Informatikai, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Bessenyei Tibor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00457

 ( 220 ) 2020.02.13.

 ( 731 )  Budagyöngye Bevásárlóközpont Társasház, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 00459

 ( 220 ) 2020.02.14.

 ( 731 )  Tóth Mihály, Pécs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások;

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

ételek és italok biztosítása a vendégek otthonában; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok
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szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfőzési, melegkonyhai

szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; étkeztetési szolgáltatások

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

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

szolgáltatások; grilléttermek; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben;

mobil éttermi szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; vállalati

 vendéglátás (étel és ital szolgáltatása).

 ( 210 ) M 20 00461

 ( 220 ) 2020.02.14.

 ( 731 )  G. R. BT, Győr (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 8    Elektromos szőrnyírók állatokhoz [kézi eszközök]; elektromos vagy elemmel működő kutyakozmetikai

szörnyíró eszközök; kisállat szörnyíró eszközök; kutyakozmetikai aljszőrkiszedő eszközök; kutyakozmetikai

 ollók; trimmelőkések.

 21    Háziállatokon használt fésűk; kefék kedvtelésből tartott állatok ápolásához; fésűk kedvtelésből tartott állatok

ápolásához; kefék kedvtelésből tartott állatok, kisállatok ápolására; kutyakozmetikai fésűk; kutyakozmetikai

 kefék.

 ( 210 ) M 20 00463

 ( 220 ) 2020.02.14.

 ( 731 )  Nagy István, Debrecen (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő

szórakoztató műsorok rendezése; élő zenei koncertek; szórakozási lehetőségek biztosítása; szórakoztatás;

szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató szolgáltatások;

szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; zenei szórakoztatás szervezése; zenei szórakoztató műsorok készítése;

zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenés, szórakoztató rendezvények szervezése; koktél

 show műsorok szervezése és lebonyolítása.

 43    Büfészolgáltatások koktélbárok számára; étel és ital catering koktélpartikra; koktélbárok; koktélbárok

 szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 20 00470

 ( 220 ) 2020.02.14.

 ( 731 )  Kreinbacher Birtok Kft., Szombathely (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )   33    Borok, pezsgők és habzóborok.

 ( 210 ) M 20 00481

 ( 220 ) 2020.02.14.

 ( 731 )  EPER STUDIÓ Kft., Visegrád (HU)

 ( 740 )  Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MONAMI

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 20 00482

 ( 220 ) 2020.02.14.

 ( 731 )  EPER STUDIÓ Kft., Visegrád (HU)

 ( 740 )  Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 20 00483

 ( 220 ) 2020.02.14.

 ( 731 )  EPER STUDIÓ Kft, Visegrád (HU)

 ( 740 )  Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 20 00484

 ( 220 ) 2020.02.14.

 ( 731 )  EPER STUDIÓ Kft, Visegrád (HU)

 ( 740 )  Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FORTUNA

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 20 00490
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 ( 220 ) 2020.02.17.

 ( 731 )  Móraagro Kft., Komlóska (HU)

 ( 541 ) Pocok-Tox

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 20 00515

 ( 220 ) 2020.02.18.

 ( 731 )  Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., Mezőhegyes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej.

  31    Gabonamagvak, mezőgazdasági termékek, élő állatok, vetőmagok.

  44    Állattenyésztés.

 ( 210 ) M 20 00517

 ( 220 ) 2020.02.18.

 ( 731 )  Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., Mezőhegyes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej.

  31    Gabonamagvak, mezőgazdasági termékek, élő állatok, vetőmagok.

  44    Állattenyésztés.

 ( 210 ) M 20 00522

 ( 220 ) 2020.02.18.

 ( 731 )  Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) LÜK - Logika, Ügyesség, Kitartás

 ( 511 )   16    Tanítási és oktatási anyagok.

  28    Játékok és játékszerek.

  41    Nevelés; szórakoztatás.

 ( 210 ) M 20 00566

 ( 220 ) 2020.02.21.

 ( 731 )  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debrecen (HU)
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( 546 )

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

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

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

papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; asztali iratrendező tálcák; borítékok [papíráruk]; brosúrák,

vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; címkék papírból vagy kartonból; csipeszes

felírótáblák; csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyag keményítőből;

csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-,

töltőanyagok]; csomagolópapír; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); előkék papírból; elválasztó

lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; értesítő kártyák; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk];

fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; folyóiratok; füzetek, könyvek íráshoz

vagy rajzoláshoz; golyóstollak; gyűrűs irattartók, iratrendezők; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;

iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; irodai kellékek; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek

[papíráruk]; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; ívek [papíráruk]; karton; katalógusok; képek;

kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők;

mappák; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok (1); noteszok (2);

palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; papír; papír alátétek; papír feliratok, zászlók; papír-írószer

áruk; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek;

 prospektusok; rajzok (1); rajzok (2); szórólapok; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; töltőtoll; újságok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adminisztratív támogatás

pályázati felhívások megválaszolásához; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;

költségelemzés; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; piaci

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

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámterjesztés; sajtófigyelés; szabadtéri

reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok felkutatása; üzleti értékelések; üzleti

információk; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési

 konzultáció.

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

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

dekoráció tervezése (1); beltéri dekoráció tervezése (2); energetikai vizsgálat; építési tervkészítés; építészeti

konzultáció; építészeti szolgáltatások; geológiai kutatás; grafikai tervezés; honlaptervezési tanácsadás; kutatás az

épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával

 kapcsolatos mérések, földmérés; műszaki tervtanulmányok készítése; térképészet; várostervezés.

 ( 210 ) M 20 00569

 ( 220 ) 2020.02.21.

 ( 731 )  Porkoláb Gyöngyike, Debrecen (HU)

 ( 541 ) apamondta.hu

 ( 511 )  41    Élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 9. szám, 2020.05.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1114



élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése és bemutatása; élő szórakoztató előadások bemutatása; élő

szórakoztató események rendezése; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; élő szórakoztató rendezvények

lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; színdarabok készítése; színházi

előadások bemutatása; színházi előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; színházi produkciók;

szórakoztatás színházi előadások formájában; rádióműsorok szerkesztése; rádióműsor összeállítása [ütemezés];

rádióműsorok készítése és bemutatása; rádióműsorok készítése; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; tv-

 és rádióműsor előkészítés és készítés.

 ( 210 ) M 20 00570

 ( 220 ) 2020.02.21.

 ( 731 )  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debrecen (HU)

  
( 546 )

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

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

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

papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; asztali iratrendező tálcák; borítékok [papíráruk]; brosúrák,

vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; címkék papírból vagy kartonból; csipeszes

felírótáblák; csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyag keményítőből;

csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-,

töltőanyagok]; csomagolópapír; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); előkék papírból; elválasztó

lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; értesítő kártyák; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk];

fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; folyóiratok; füzetek, könyvek íráshoz

vagy rajzoláshoz; golyóstollak; gyűrűs irattartók, iratrendezők; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;

iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; irodai kellékek; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek

[papíráruk]; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; ívek [papíráruk]; karton; katalógusok; képek;

kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők;

mappák; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok (1); noteszok (2);

palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; papír; papír alátétek; papír feliratok, zászlók; papír-írószer

áruk; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek;

 prospektusok; rajzok (1); rajzok (2); szórólapok; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; töltőtoll; újságok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adminisztratív támogatás

pályázati felhívások megválaszolásához; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;

költségelemzés; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; piaci

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

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámterjesztés; sajtófigyelés; szabadtéri

reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok felkutatása; üzleti értékelések; üzleti

információk; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési

 konzultáció.

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

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

dekoráció tervezése (1); beltéri dekoráció tervezése (2); energetikai vizsgálat; építési tervkészítés; építészeti

konzultáció; építészeti szolgáltatások; geológiai kutatás; grafikai tervezés; honlaptervezési tanácsadás; kutatás az

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 9. szám, 2020.05.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1115



épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával

 kapcsolatos mérések, földmérés; műszaki tervtanulmányok készítése; térképészet; várostervezés.

 ( 210 ) M 20 00573

 ( 220 ) 2020.02.24.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NAVYLL

 ( 511 ) 3    Testápolási és szépségápolási készítmények; szájhigiénés készítmények; kozmetikai krémek; kozmetikai

szerek; olajok kozmetikai célokra; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; tisztító tejek kozmetikai

használatra; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; szérumok

kozmetikai alkalmazásra; hidratáló koncentrátumok [kozmetikai]; kozmetikai arcápoló készítmények;

korrektorok [kozmetikai szerek]; kozmetikai haj vizek, -szeszek; kozmetikai napvédő készítmények; bőrfeszesítő

kozmetikai készítmények; hidratáló zselék, gélek [kozmetikai]; feszesítő, tonifikáló krémek [kozmetikai];

hidrolizált kollagén kozmetikai célokra; regeneráló krémek kozmetikai használatra; felhám ápoló kozmetikai

olajok; kozmetikai szerek folyadékok formájában; összehúzó szerek kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló

termékek aeroszol formában; öregedésgátló hidratálók kozmetikai szerekként történő használatra; ránccsökkentő

 kozmetikai készítmények az arcon történő helyi alkalmazásra.

5    Oxigén gyógyászati használatra; szilárd oxigén gyógyászati használatra; oxigénfürdők; étrend-kiegészítők

kozmetikai hatással; rákellenes készítmények; rák-elleni szerek; rák kezelésére szolgáló biogyógyszerek; növényi

eredetű rákellenes készítmények; étkezést helyettesítő, táplálékkiegészítő, energianövelő szeletek; gyógyszerek és

természetes gyógykészítmények; gyógyszerek; gyógyszeres krémek; gyógyszeres száj spray; gyógyszeres

 spray-k.

 ( 210 ) M 20 00605

 ( 220 ) 2020.02.26.

 ( 731 )  Reebok International Limited, London (GB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EASYTONE

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők.

 ( 210 ) M 20 00615

 ( 220 ) 2020.02.26.

 ( 731 )  Gomperz GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  dr. Buda Álmos Botond, Budapest

 ( 541 ) NAPPY DAY

 ( 511 )  5    Nadrágpelenkák babáknak.

 ( 210 ) M 20 00617

 ( 220 ) 2020.02.26.

 ( 731 )  Gomperz GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  dr. Buda Álmos Botond, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Nadrágpelenkák babáknak.

 ( 210 ) M 20 00619

 ( 220 ) 2020.02.27.

 ( 731 )  MULTI-KÁP Kft., Jánoshalma (HU)
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 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) LOMBERO

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; természetes trágyák; lombtrágyák; lombtápok; biostimulánsok mint

növényi növekedésserkentők; kelátozott anyagok növények levéltrágyázásához; kelátozott anyagok növények

levélzetének pótlásához; kelátozott anyagok növények levélzetének táplálásához; fémkelátok, monokelátok és

mikroelem szuszpenziók mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyszerek és természetes anyagok

keverékei mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyi készítmények biocidok gyártásához; vegyi

adalékok tisztítószerekhez; szélvédőmosó folyadékok; fagyálló folyadékok; fagyállók gépjármű hűtőkhöz;

 kötőanyagok vakolathoz.

2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; kültéri festékek; beltéri

festékek; zománcfestékek; lazúrfestékek; favédő lazúrok; adalékok festékekhez; bevonatokhoz használt adalékok;

élelmiszer-színezőanyagként használt adalékok; felületi bevonatok adalékaként használt korróziógátló

 vegyületek.

 5    Biocidok; fertőtlenítőszerek; csíraölő, fertőtlenítő hatású tisztítószerek.

 19    Burkolatok, nem fémből, építési célokra; nem fém burkolóanyagok; vakolóanyagok építési célokra;

 homlokzati vakolatok; lábazati vakolatok.

 ( 210 ) M 20 00625

 ( 220 ) 2020.02.27.

 ( 731 )  VIProdukció Fesztiváliroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Dr. Németh Renáta, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra;

fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; kulturális célú fesztiválok rendezése; rekreációs, szabadidős

fesztiválok szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek

 lebonyolítása.

 ( 210 ) M 20 00629

 ( 220 ) 2020.02.28.

 ( 731 )  Tuba József, Ráckeve (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 ) DREX

 ( 511 )   28    Játékok 3-18 éves kor között.

 35    Kreatív fejlesztő játékok kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; játékok marketing- és reklámozási

 tevékenységei; játékok termékbemutatóinak és kiállítások szervezése és lebonyolítása.

 41    Gyerekjátékok felhasználásával nevelési és képzési, oktatói programok megszervezése és lebonyolítása;

 gyerekjátékok felhasználásával kreatív képzési programok megszervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 20 00637

 ( 220 ) 2020.03.02.

 ( 731 )  Losonczi Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóiratok; újságok; könyvek; nyomdaipari termékek; képek; grafikák.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklám és marketing tevékenységek, újság előfizetések ügyintézésével
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 kapcsolatos szolgáltatások; sajtófigyelés; szponzorok felkutatása; hirdetések.

 38    Távközlési szolgáltatások; elektronikus levelezés; e-mail; internet-szolgáltatás, riporteri szolgáltatások,

 fotoriportok készítése, levelezési szolgáltatások, rádióadás és internetes szolgáltatások.

 41    Újságok, magazinok könyvek kiadása, nevelés; szakmai képzések; szórakoztatás; sport és kulturális

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00638

 ( 220 ) 2020.03.02.

 ( 731 )  Losonczi Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) JELEN

 ( 511 )   16    Folyóiratok; újságok; könyvek; nyomdaipari termékek; képek; grafikák.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklám és marketing tevékenységek, újság előfizetések ügyintézésével

 kapcsolatos szolgáltatások; sajtófigyelés; szponzorok felkutatása; hirdetések.

 38    Távközlési szolgáltatások; elektronikus levelezés; e-mail; internet-szolgáltatás, riporteri szolgáltatások,

 fotoriportok készítése, levelezési szolgáltatások, rádióadás és internetes szolgáltatások.

 41    Újságok, magazinok könyvek kiadása, nevelés; szakmai képzések; szórakoztatás; sport és kulturális

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00654

 ( 220 ) 2020.03.02.

 ( 731 )  Cserjés László, Érd (HU)

 ( 740 )  Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Söröskancsók.

  32    Malátasör; sörök.

  40    Sörfőzés.

 ( 210 ) M 20 00668

 ( 220 ) 2020.03.03.

 ( 731 )  Stefánovics Zsolt, Szeged (HU)

 ( 740 )  Jog & Ingatlan Bt., Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes, ízesített szénsavas italok; alkoholmentes szénsavas italok; alacsony energiatartalmú

 üdítőitalok; gyümölcsízesítésű üdítőitalok.

 ( 210 ) M 20 00696

 ( 220 ) 2020.03.03.

 ( 731 )  Fábián Anita, Sopron (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 20 00697

 ( 220 ) 2020.03.04.

 ( 731 )  Petrezselyem József, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Természetes gyógymódok oktatása, egészséges életmódra oktatás és nevelés, akadémiák (oktatás),

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés), bálok szervezése, bentlakásos iskolák, coaching (tréning),

dalírás, egészségklub szolgáltatások(egészség és fitnesz), elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek

és folyóiratok on-line publikálása, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása, filmgyártás, kivéve reklámfilmek, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés),

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, idegenvezetős túrák levezetése, iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése,

mentorálás, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, óvodák, pályaválasztási

tanácsadás, partik tervezése (szórakoztatás), szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szakmai

átképzés, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási

szolgáltatások, táboroztatás, vallásoktatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás),videórögzítés, zenei

 produkciók, zeneszerzés.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, csillapító

kezelés, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, fizioterápia,

fizikoterápia, hospice ellátás, elfekvők, kábítószerfüggő betegek rehabilitációja, kiropraktika, klinikák,

laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, orvosi rendelők

szolgáltatásai, kórházak, masszázs, optikusok szolgáltatásai, orvosi ellátás, orvosi rendelők, orvosi szolgáltatások,

otthonok lábadozók utókezelésére, pszichológus (szolgáltatások), szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások,

távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások, szépségszalonok, szülésznők szolgáltatásai,

 állatgyógyászati szolgáltatások, állatok ápolása, állattenyésztés.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai, spiritiszta tanácsadás,

szellemi tulajdon licenszelése, szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció, szerzői jogok kezelése, társkereső

 szolgáltatások, vallási összejövetelek szervezése, vallási szertartások levezetése.

 ( 210 ) M 20 00698

 ( 220 ) 2020.03.04.

 ( 731 )  Sorbán Andrea, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Túri Edit, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása; lemezlovas [DJ]

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00706

 ( 220 ) 2020.03.04.

 ( 731 )  Vértes Alpintechnika Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak rögzítései.

 37    Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak tervezése, kiépítése, fenntartása; drótkötéllel biztosított

sziklamászóutak rögzítéseivel és drótköteleivel kapcsolatos javítási és szerelési szolgáltatások;

 hegymászó-felszerelések javítása.

  40    Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak rögzítéseivel kapcsolatos anyagmegmunkálás.

 41    Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak szervezése; drótkötéllel biztosított sziklamászóutakkal kapcsolatos

 nevelés és szakmai képzés; hegymászó-felszerelések bérbeadása.

 ( 210 ) M 20 00707

 ( 220 ) 2020.03.04.

 ( 731 )  Vértes Alpintechnika Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  6    Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak rögzítései.

 37    Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak tervezése, kiépítése, fenntartása; drótkötéllel biztosított

sziklamászóutak rögzítéseivel és drótköteleivel kapcsolatos javítási és szerelési szolgáltatások;

 hegymászó-felszerelések javítása.

  40    Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak rögzítéseivel kapcsolatos anyagmegmunkálás.

 41    Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak szervezése; drótkötéllel biztosított szikiamászóutakkal kapcsolatos

 nevelés és szakmai képzés; hegymászó-felszerelések bérbeadása.

 ( 210 ) M 20 00708

 ( 220 ) 2020.03.04.

 ( 731 )  Vértes Alpintechnika Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VASALTUTAK

 ( 511 )  6    Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak rögzítései.

 37    Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak tervezése, kiépítése, fenntartása; drótkötéllel biztosított

sziklamászóutak rögzítéseivel és drótköteleivel kapcsolatos javítási és szerelési szolgáltatások;

 hegymászó-felszerelések javítása.
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  40    Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak rögzítéseivel kapcsolatos anyagmegmunkálás.

 41    Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak szervezése; drótkötéllel biztosított sziklamászóutakkal kapcsolatos

 nevelés és szakmai képzés; hegymászó-felszerelések bérbeadása.

 ( 210 ) M 20 00714

 ( 220 ) 2020.03.05.

 ( 731 )  Patkós Imre, Törökszentmiklós (HU)

 Ignácz Ervin, Szolnok (HU)

 ( 541 ) Szolnoki Szimfonikus Nyár - PARTI-TÚRA

 ( 511 )   41    Zenei produkciók.

 ( 210 ) M 20 00749

 ( 220 ) 2020.03.09.

 ( 731 )  Pénziránytű - Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pénzbook

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 20 00752

 ( 220 ) 2020.03.09.

 ( 731 )  Locked Services Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Schmidt Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AROOM

 ( 511 )  41    Létesítmények biztosítása szórakoztatási célokra; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős

tevékenységekhez; szórakoztatási és szabadidős létesítmények biztosítása; szórakoztatásra kialakított helyiségek

biztosítása; szórakoztatással kapcsolatos információk biztosítása interneten keresztül; szórakoztató létesítmények

rendelkezésre bocsátása; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szórakoztató szolgáltatások versenyek

formájában; kalandjátszóterek; tematikus parkok szolgáltatásai; szórakoztató versenyek szervezése;

szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása;

szórakoztató vetélkedők szervezése; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése; szórakoztatás; csoportos

 szabadidős tevékenységek rendezése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00764

 ( 220 ) 2020.03.06.

 ( 731 )  Black Care Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) HOTSUN

 ( 511 )   11    Szolárium berendezések; szolárium berendezések részei és alkatrészei; szoláriumcsövek.

 44    Szépségszalonokkal kapcsolatos szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások; szolárium szolgáltatások;

 aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00765

 ( 220 ) 2020.03.10.

 ( 731 )  DreamJo.bs Zártkörűen Működő Rt., Budakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Állásközvetítő irodak; hirdetési- és reklámszolgáltatások; konzultáció személyzeti kérdésekben;

munkaerő-toborzás; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti konzultációs

szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy

reklámcéllal; állásközvetítő irodák; értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy

reklámcélokra; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; konzultáció személyzeti

kérdésekben; közvélemény-kutatás; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; piaci információszerzési

szolgáltatások biztosítása; piackutatás (1); piackutatás (2); reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztés; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámfilmek készítése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés

(2); szakmai önéletrajz írása mások számára; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; ügyfélprofil

meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

 tanácsadási szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00767

 ( 220 ) 2020.03.10.

 ( 731 )  Marjanucz Jelena, Domaszék (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 9. szám, 2020.05.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1122



  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos italok (a sörök kivételével), borok, égetett szeszesitalok, gabonaalapú desztillált alkoholos italok,

 gyomorkeserű (bittér) italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, szeszes italok, vodka.

 ( 210 ) M 20 00768

 ( 220 ) 2020.03.10.

 ( 731 )  Moped'91 Kft., Csengőd (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Dobozok fémből, kulcsok, lakatok, rendszámtáblák fémből, rugós zárak, reteszek, számok, betűk fémből,

 tolózárak fémből, tároló dobozok fémből, zárak fémből (nem elektromos), zárak, záróreteszek, zárócsapszegek.

9    Elakadásjelző háromszögek, elektromos zárak, fejvédő eszközök, fejvédők sportoláshoz, lovagló sisak,

 védősisakok sportoláshoz, bukósisakok.

 11    Égők, égőfejek, égőfejek lámpákhoz, elektromos zseblámpák, jégleolvasztók, jégtelelenítők járművekhez,

kerékpár irány]elző lámpák, kerékpár lámpák, kereső lámpák, zseblámpák, lámpák, lámpák járművekhez (1),

lámpák járművekhez (2), lámpák járművekhez (3), lámpák motorkerékpárokhoz, reflektorok járművekhez,

 villanykörték (1), villanykörték (2).

 12    Ablaktörlők, szélvédőtörlők, abroncskarimák járművekhez, abroncstüskék, abroncsszegek, belső

gumiabroncstömlők, biztonsági gyermekülések járművekhez, biztonsági gyermekülések kerékpárokra, biztonsági

hevederek, hámok járműülésekhez (1), biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez (2), borítások járművek

kormánykerekeire, csomagtartók járművekhez, csomagtartók kerékpárokhoz, dísztárcsák, egyensúlyozás

egykerekűek, egyensúlyozás elektromos rollerek, elektromos gördeszkák, elektromos járművek, elektromos

kerékpárok, ellensúlyok járművek kerekeihez, erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez (1), erőátviteli láncok

szárazföldi járművekhez (2), fékbetétek járművekhez, fékek járművekhez, fékek kerékpárokhoz, fékgarnitúrák

kerékpárokhoz, fékpofák járművekhez (1), fékpofák járművekhez (2), féktárcsák, tárcsafékek járművekhez,

felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez, felfüggesztő rugók, hordrugók járművekhez, fényszóró törlők,

fogaskerekek kerékpárokhoz, fogaskerekes hajtások szárazföldi járművekhez, fordulatszám-csökkentő áttételek

szárazföldi járművekhez, forgattyúházak, karterek szárazföldi járművek alkatrészeihez, nem motorjaihoz,

futófelületek járművekhez (szíjgörgők), futófelületek újrafutózáshoz, gumiabroncs foltozó tapaszok, gumiabroncs

köpenyek, gumiabroncsok gépjárművekhez, gumiabroncsok járművekhez, gumiabroncsok kerékpárokhoz,

gumibelsők kerékpárokhoz, hajtórudak szárazföldi járművekhez, nem motoralkatrészek, hajtótengelyek,

kardántengelyek szárazföldi járművekhez, hajtóláncok szárazföldi járművekhez, hajtómotorok szárazföldi

járművekhez, hajtóműtengelyek szárazföldi jármüvekhez, hajtóművek szárazföldi járművekhez, háromkerekű

kisautók, motortriciklik, háromkerekű szállítójárművek, háromkerekű áruszállító kerékpárok, hátrameneti jelzők

járművekhez, irányjelzők járművekhez, irányjelzők kerékpárokhoz, biciklikhez, stb., javítókészülékek belső

gumiabroncstömlőkhöz, jármű ablakok, járműburkolatok, huzatok (alakra formált), járműkárpitok, jármű

gumiabroncsok, jármű karosszériák, járműkerekek, jármű-kerék küllörögzítők, járműülések, járművek

kerékküllői, kerékagy süvegek, kerékagy gyűrűk, kerékagyak járművekhez, kerékkiegyenlítő súlyok, kerekek

szárazföldi járművekhez (1), kerekek szárazföldi járművekhez (2), kerékpárabroncs-karimák, kerékpár abroncsok,

gumik, kerékpárcsengők, kerékpár hajtókarok, kerékpár kerékabroncsok, kerékpár kerékagyak, kerékpár
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kitámasztók, stenderek, kerékpár küllők, kerékpár nyergek, kerékpárok, kerékpár sárvédők, kerékpár csengők,

kerékpár kerekek, kerékpár kormányok, kerékpár pedálok, kerékpárpumpák, kerékpár támaszok, kerékpáros

táskák, biciklis táskák, kerékpár tömlők, kerékpár vázak, kosarak kerékpárokhoz, kerékpár utánfutók, kerékpár

vázak, kerékre rögzíthető küllődíszek, kerékrögzítő anyák, kormánykerekek járművekhez, kuplungok szárazföldi

járművekhez, küllővédők kerékpárokhoz, kürtök, dudák járművekhez, lábbal hajtható rollerek, láncok

kerékpárokhoz, láncok motorkerékpárokhoz, légszivattyúk, légpumpák (járműtartozékok), lengéscsillapító rugók

járművekhez, lopásgátló eszközök járművekhez, lopásgátló riasztók járművekhez, lopásgátló szerkezetek

járművekhez, meghajtó mechanizmusok szárazföldi járművekhez, mopedek, motorfelfüggesztések szárazföldi

járművekhez, motorkerékpár-kormányok, motorkerékpár motorok, motorkerékpár nyereghuzatok,

motorkerékpárok, motorkerékpárokhoz kialakított táskák, motorokkerékpárokhoz, motorok szárazföldi

járművekhez (l), motorok szárazföldi járművekhez (2), motoros robogók, nyereghuzatok kerékpárokhoz és

motorkerékpárokhoz, nyeregtáskák kerékpárokhoz, nyergek motorkerékpárokhoz, nyomatékváltók szárazföldi

járművekhez, oldalkocsik, oldalsó visszapillantó tükrök járművekhez, oldaltámaszok

motorkerékpárokhoz,párásodás elleni készülékek járművekhez, pneumatikus gumiabroncs köpenyek,

poggyásztartó hálók járművekhez, pótkerék takarók, robogók mozgáskorlátozottaknak, rugalmas habgumibelsők,

rugók járművek felfüggesztéséhez, sárhányók, sebességváltók, áttételek szárazföldi járművekhez, sebességváltók

szárazföldi járművekhez, szabadonfutó kerekek szárazföldi járművekhez, szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti

helyváltoztató eszközök, járművek, síléctartók gépkocsikhoz, szabadonfutók szárazföldi járművekhez, szelepek

járműabroncsokhoz, szélvédők, szélvédőtörlők, szilárd abroncsok gépjármű kerekekhez, tanksapkák járművek

üzemanyagtartályaihoz, távirányítós járművek, nem játékszerek, tengelycsapok, tengelyek járművekhez,

tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez, tolatásjelzők járművekhez, tolószékek kisállatok számára, tömlő

nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz tömör gumiabroncsok járműkerekekhez, triciklik, utánfutó horgok

járművekhez, utánfutók kerékpárok szállítására, üléshuzatok járművekhez, vakításmentesítő eszközök

járművekhez, vázak motorkerékpárokhoz, védőhálók kerékpárokhoz, védőhuzatok járművekhez, villanymotorok,

 elektromotorok szárazföldi járművekhez, visszapillantó tükrök.

 25    Bőrruházat, esőruhák, kerékpáros ruházat, kesztyűk, motoros ruházat, műbőr ruházat, nadrágleszorítók,

 pantallók, sapkák, sportcipők (1), sportcipők (2).

 ( 210 ) M 20 00773

 ( 220 ) 2020.03.10.

 ( 731 )  Szabó Tibor, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Bene Zoltán, Szeged

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 00774

 ( 220 ) 2020.03.10.

 ( 731 )  Tóthné Elekfy Adrienn Natalia, Dunabogdány (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) WIXTER

 ( 511 )  35    Illatosító készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; illatosító készítményekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; tisztításra használt árucikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; tisztításra használt
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árucikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; tisztítókészítményekkel kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások; tisztítókészítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 37    Autómosás; autómosási szolgáltatások; beton felújítás; csatornatisztítás; csőtisztító szolgáltatások;

emésztőgödrök szivattyúzása és tisztítása; emésztőgödrök tisztítása; emésztőgödrök tisztításával kapcsolatos

információszolgáltatás; építkezési telkek takarítása, tisztítása; falak textúrázása; falazat újra fugázása; falfelületek

tisztítása; falfirka-gátló bevonatok alkalmazása; felületek homoksugaras tisztítása; fémfelületek abrazív,

koptatásos tisztítása; fémfelületek rozsdásodás elleni festése; fémfelületek víz alatti koptató szemcseszórásos

tisztítása; fényezés (tisztítás); festékszórás; festés és lakkozás; festési munkák; homokcsiszolással végzett

tisztítási szolgáltatások; ipari kazánok, bojlerek, vízmelegítők tisztítása; kiállítási standok takarítása;

nagynyomású vízsugárral végzett csatornatisztítás; nem fém felületek abrazív, koptatásos tisztítása; nem fémes

felületek víz alatti koptató szemcseszórásos tisztítása; padlóburkolatok tisztítása; rolók, zsaluk tisztítása;

tárolótartályok tisztítása; tartályok tisztítása; belső terek takarítása; belső terek tisztítása; ablaktisztítási

szolgáltatásokra vonatkozó információszolgáltatás; akusztikus mennyezetek tisztítása; átereszek tisztítása; boltok

takarítása; épületbelsők takarítási szolgáltatásai; épületek belső felületeinek tisztítása; épületek [belső] tisztítása,

takarítása; épületek ipari takarítása; épületek mosása; épületek tisztítása [külső felületé]; épülethomlokzat

tisztítás, takarítás; épülettakarítás, épülettisztítás; gyárak szerződéses takarítása; gyárak, üzemek takarítása;

háztartási szolgáltatások [takarítási szolgáltatások]; higiénikus tisztítás [épületek]; helyszínek takarítása

rendezvények előtt és után; ipari kötélzettel végezhető tisztítás; ipari mélytisztítás kereskedelmi vendéglátó

létesítményekhez; ipari üzemek tisztítása; irodaépületek és kereskedelmi helyiségek takarítása; irodák szerződéses

takarítása; irodatakarítási szolgáltatások; iskolák takarítása; kereskedelmi helyiségek tisztítása, takarítása; klubok

szerződéses takarítása; kórházak takarítása; középületek takarítása; külső falfelületek tisztítása; lakóépületek,

lakóhelyiségek takarítása; lakóházak takarítása; madarak okozta szennyeződés tisztítása épületekről;

mennyezetfelületek tisztítása; mennyezettisztítási szolgáltatások; nukleáris üzemek takarítása, tisztítása; otthoni

takarítás; padlásterek takarítása; padlófelületek tisztítása; padlófényezés; szabadidőközpontok szerződéses

takarítása; szállodák takarítása; takarító vállalati szolgáltatások; víznyelő aknák tisztítása; folteltávolítás

szövetekből; folteltávolítás szőnyegekből; kárpittisztítás; lábtörlők tisztítása; szőnyegpadló és szőnyeg tisztítás;

 szőnyegek tisztítása; szőnyegpadlók és szőnyegek tisztításával kapcsolatos információszolgáltatás; vegytisztítás.

A rovat 118 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  231.352

 ( 151 )  2020.05.14.

 ( 210 )  M 20 00145

 ( 220 )  2020.01.17.

 ( 732 )  Dr. Gyuga Pál, Oroszlány (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok.

 ( 111 )  231.396

 ( 151 )  2020.05.14.

 ( 210 )  M 20 00621

 ( 220 )  2020.02.27.

 ( 732 )  Szabó Tímea, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  43    Borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; kávézói szolgáltatások; ételek és

italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; elvitelre készített

ételekkel és italokkalkapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra;

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

szolgáltatások ételbiztosításhoz; mobil cateringszolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása; ételek és italok

 felszolgálása.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  231.053

 ( 151 )  2020.03.26.

 ( 210 )  M 19 03080

 ( 220 )  2019.10.08.

 ( 732 )  Tematic Madia Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület

kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési

szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; televíziós reklámozás; televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;

reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; televíziós reklámok gyártása; televíziós,

 reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.

 38    Műsorszórási szolgáltatások; előfizetéses televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televíziósugárzás; interneten és más

kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós

közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció

biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós, műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok

közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshopműsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási

szolgáltatások; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; TV programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós

információközlés; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok

közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók

működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása,

átvitele; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok fogadása az

előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) videó-, audio- és televíziós szolgáltatások;

internetes audio streaming (egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes videó streaming

(egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes audio- és videó streaming (egyidejű vagy azonnali

adatfolyam); adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat, valamint a

számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok

meghatározott közönségnek történő terjesztése (narrowcasting); video-on-demand szolgáltatások; látvány-,

képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy videó közvetítés távközlés

útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;

telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek (felhasználók) számára;

 távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása.

 41    Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audio-

és vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok

formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;

televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós

hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendéglátása (szervezése); televízió műsorokkal kapcsolatos

információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;
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tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató

szolgáltatások; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő

szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken

keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;

szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

 mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 ( 111 )  231.095

 ( 151 )  2020.04.22.

 ( 210 )  M 19 01803

 ( 220 )  2019.06.06.

 ( 732 )  Benke Zsófia Julianna, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Benke Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  231.116

 ( 151 )  2020.03.30.

 ( 210 )  M 19 02604

 ( 220 )  2019.08.27.

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

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek; abakuszok, golyós számolótáblák, ácsvonalzók,

famérő lécek; adatfeldolgozó-készülékek, berendezések; akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1);

akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus

kapcsolók; alhidádék ; alkoholmérők, alkoholszondák; anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok
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elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez (huzalok, kábelek); anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek,

numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök (optika); áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók;

áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók (1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők;

árammérők, ampermérők, áramtároló rácsok elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek

(elektromosság); asztrofotográfiai lencsék; asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio

keverők; audiovizuális tanítási eszközök; audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus

kormányberendezések járművekhez; autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi

célokra; azbesztruhák tűzvédelmi célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok

elektromos vezetékekhez; azonosító héjak, hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk;

balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó automaták (ATM); barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák (időregisztráló

eszközök); bérmentesítés ellenőrzésére szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok;

betörésgátló riasztókészülékek; biochipek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő

robotok; biztonsági hálók; biztonsági övek, hevederek nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági

ponyvák; biztonsági tokenek (kódoló eszközök); biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok

számítógépekhez, nem videojátékokhoz; bőrvastagságmérő készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2);

búvárkesztyűk; búvármaszkok, búvárálarcok; búvárpipák; búvárpipák , légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák

(laterna magica); CD-lejátszók; CD-ROM-ok; chipkártyák (integrált áramkörös kártyák); ciklotronok;

cukortartalom-mérők; csatlakozások elektromos vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk (villamosság);

csatlakozott karkötők (mérőműszerek); csatolók (adatfeldolgozó berendezés); csavarmenet mérők;

csecsemőmérlegek; csengők (figyelmeztető berendezések); cseppentők mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási

célokra; csuklótámaszok számítógépekhez; dekompressziós kamrák; demagnetizáló készülékek

mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők; derékszögű vonalzók méréshez; derékszög vonalzók

méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra; detektorok; diafragmák (akusztika); diafragmák

(fényképészet); diafragmák, membránok tudományos berendezésekhez; diagnosztikai berendezések, nem

gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek (mikroszkópia); digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális

könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; digitális személyi asszisztensek (PDA-k); digitális személyi

asszisztens (PDA); diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők,

doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások (elektromos csatlakozások); DVD-lejátszók;

egérpadok; egér (számítógép-periféria); elágazódobozok (elektromosság); elágazódobozok (villamosság);

elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések,

jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikai készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek;

elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek (2); elektromos ajtócsengők; elektromos

akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók; elektromos csatolások (1); elektromos

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

elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos érintkezők; elektromos és

elektronikus effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelek

(2); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra;

elektromos kollektorok; elektromos kommutációs készülékek; elektromos konverterek; elektromos

riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos tekercsek; elektromos veszteségjelzők,

veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső; elektronikus árucímkék,

termékcímkék; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz;

elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák; elektronikus kotta, letölthető;

elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus

zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem robbanékony és nem pirotechnikai;

életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok

(elektromosság); elosztó pultok, konzolok (elektromosság); elosztótáblák (elektromosság); epidiaszkópok;

equalizerek (audio készülékek); ergométerek; érmével működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; erősítő

csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek;
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exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes

vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok (felvétel); fejvédő eszközök;

fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok (adatrögzítők); felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők;

fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez;

fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők,

képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk;

fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló készülékek; fénykibocsátó diódák (LED);

fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő

macskaszemek ruházathoz, közlekedési balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek (laboratóriumi

berendezések); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres,

nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2); feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók

járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek

és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló fejek (oktatási eszközök); fogvédők; fonalszámlálók

(nagyítóüvegek); fordulatszámmérők; fordulatszámszabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek

(2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök;

földmérő eszközök; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek

fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fürdőszobai mérlegek; füstjelző berendezések; galenit kristályok

(detektorok); galvanométerek; gazométerek (mérőműszerek); gázvizsgáló eszközök; golyóálló kabátok,

mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző

készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező; hajlékonylemezek, flopilemezek; hajózási jelzőberendezések;

hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló készülékek;

hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök, hangreprodukáló készülékek; hangriasztók;

hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok, hangszedő karok lemezjátszókhoz; hangszórók,

hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök hangszóró szekrények, hangszóródobozok; hangvezetők,

hangcsatornák; hanyattegerek, trackball-ok (számítógépes eszközök); háromdimenziós szemüvegek; háromlábú

állványok fényképezőgépekhez (1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek

(elektromosság); háttérvásznak (fényképészet); hegesztőpajzsok; heliografikus (fénytávíró) készülékek; higanyos

libellák; hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható médialejátszók; hő- és

nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra;

hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek; hőmérsékletszabályozó készülékek ;

hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával; huzalcsatlakozók (elektromosság); időregisztráló

készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek; infravörös érzékelő berendezések; infravörös

érzékelők; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri chipek; integrált áramkörök (1); integrált

áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős terminálok; interkommunikációs

berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók (elektromosság); ionizációs készülékek, nem lég- vagy

vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; iránytűk, tájolók, kompaszok

(mérőműszerek); irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések; játékszoftverek; jelölőmércék

(asztalosmunkához); jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy

mechanikus; jelzősípok; jukeboxok (háttértároló eszközök) számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek;

kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok (elektromosság); kapcsolók, elektromos kapcsolótáblák;

kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő készülékek, berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos

berendezések; kémcsövek; kemencék laboratóriumi használatra; kémlelőnyílások (nagyítólencsék) ajtókra;

kénmérők; képtávíró készülékek; keretek diapozitívekhez; kézi adó-vevők (walkie-talkie készülékek); kézi

elektronikus szótárak; kézi számítógépek (PDA); kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó

készülékek, mérlegek (2); kihangosító készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez;

klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt

kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok; kompakt lemezek, CD-k (audio-video); komparátorok;

kondenzátorok (elektronika); kontaktlencsék; kontaktlencse-tárolók, tartók; korrekciós lencsék (optika);
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kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes; köpenyek/burkolatok elektromos

kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa berendezések (jelzőeszközök); közlekedési táblák, világító

vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek; központosító készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják;

kromatográfiás berendezések laboratóriumi használatra; kronográfok (időrögzítő készülékek); kutyasípok;

kvantumpont fénykibocsátó diódák (QLED); laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi

tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1); laktométerek, tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős

szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok; laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok;

légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló

készülékek kivételével; légzőkészülékek légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem

mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók, dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók;

lemezjátszó tűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők

(2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok,

publikációk; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető

számítógépes játékszoftverek; letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok(2); levegő elemzésére szolgáló

készülékek; levélmérlegek, lézerek nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek; logok,

hajósebesség mérő műszerek; lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez;

lopásgátló berendezések, elektromos; lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők (altiméterek);

magasságmérő műszerek; mágneses adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók;

mágneses rezonanciás képalkotó (MRI) berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító

kártyák; mágneslemezek; mágnesszalagegységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók

(kazetták lejátszásához); matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével

működő berendezésekhez, készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő

készülékek és gépek; mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez;

mentőcsónakok; mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2);

mentőmellények (3); mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeg-analizátorral;

mérőasztalok (felmérő, tervező eszközök); mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak;

mérőkészülékek, elektromos; mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai

léggömbök; meteorológiai műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai

eszközökhöz; mikrométerek; mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek;

monitorok (számítógép hardver); monitorok (számítógép programok); mosótálcák (fényképészet);

munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök; munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas

navigációs készülékek; műholdkereső mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek

(fényképészet); nagyítók, lupék (optika); nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok;

napelemek villamosenergia-termeléshez; napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez (fedélzeti

számítógépek); navigációs eszközök; nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók

szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz;

nyomtatók számítógépekhez; objektívek (lencsék) optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok;

okosszemüvegek; oktánsok; oktatási készülékek; olvasók (adatfeldolgozó eszközök); olvasztótégelyek

(laboratóriumi); operációs rendszer- programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek;

optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák;

optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szálak (üvegszálak) (1); optikai szálak (üvegszálak) (2); optikai üveg;

orrcsipeszek műugrók és úszók részére; orsók (fényképészet); ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz;

oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek ózonizátorok, ózonizálók; összeadógépek; parkolóórák;

pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok;

petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek, pitot-csövek; planiméterek, területmérők;

polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; prizmák (optika); próbabábuk

újraélesztés gyakorlásához (oktatási eszközök); radarkészülékek; rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari

használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon
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készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok (elektromosság); refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő

készülékek; relék, elektromos; reosztátok; részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták

fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek

nem gyógyászati célokra; röntgensugarak elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás

elleni védőkesztyűk ipari célokra; röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra;

savmérők, acidiméterek akkumulátorokhoz; savsűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez;

sebességjelzők; sebességmérő műszerek (fényképészet); sétálómagnók; sorszámkiadók; sótartalommérők,

sófokolók; sötétkamrák (fényképészet); sötétkamra lámpák (fényképészet); sötét üveg, lemez keretei

(fényképészet); speciális laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok;

spektroszkópok; sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő

berendezések (2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó

berendezések, elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek;

számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető;

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

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

rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák;

számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök;

számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; szárítóállványok (fényképészet); szavazógépek;

szegélyjelzők, szegélyjelölők; szelfibotok (kézi egykaros állványok); szelfi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló

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

szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk;

szerszámbefogó- és vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák (ÖLED); szextánsok; szferométerek;

szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és

vezérléséhez; szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek (földmérő

műszerek); szintező műszerek (1); szintező műszerek (2); szirénák; szkennerek (adatfeldolgozó eszközök);

szócsövek; szolenoid szelepek (elektromágneses kapcsolók); szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos

használatra; szögmérők (mérőműszerek); sztereoszkópikus berendezések; sztereoszkópok; szűrők

légzőmaszkokhoz; táblagépek; táblagép tokok; tachométerek; tanító robotok; tárolók, tartók mikroszkóp

tárgylemezekhez; tartók elektromos tekercsekhez; távadók, transzmitterek (távközlés) (1); távadók, transzmitterek

(távközlés) (2); távcsövek, látcsövek (kétcsövű); távirányító készülékek; távirányító készülékként működő

elektronikus kulcstartók; távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek; távmérő műszerek, teleméterek;

távolságmérő, távmérő berendezések; távolságrögzítő készülékek, kilométer számlálók; taxaméterek (díjmutató

számlálószerkezetek); telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok;

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

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

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

személyi asszisztensekhez (PDA-khoz); tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék

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

elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok (elektronikus); triódák; túlélőtakarók;

túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök (optikai); tűk

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

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

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

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

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

szemüvegek; vakuk (fényképészet); vákuumcsövek (rádió); vákuummérők; válaszjeladók (transzponderek);

varázsvesszők (vízkutatóké); variométerek; védőálarcok/- maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;

védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;
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védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti

berendezések és eszközök; vékonykliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek

(elektromosság); vezetékcsatornák, kábelcsatornák (elektromosság); vezetékek, elektromos; vezeték nélküli

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

videomagnók, képmagnók; videotelefonok; világítástechnikai ballasztok (áramkorlátozó elemek); világító

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

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

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

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

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

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

 zsinórok csiptetős szemüveghez.

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

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

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

papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez; almanachok; arany

töltőtoll hegyek; asztali alátétek, tányéralátétek papírból; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali

könyöklők; asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fénykép metszetek;

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

festékpárnák (2); bélyegző [pecsét] tartó dobozok; bélyegzőtartók (1); bélyegzőtartók (2); bérmentesítő gépek

[irodagépek]; betűk acélból; biológiai metszetek mikroszkópos vizsgálatokhoz [oktatási anyagok]; blokkok

[papíráruk]; blotter papírok; bónok, utalványok; borítékok [papíráruk]; buborékfólia (műanyag-) csomagoláshoz;

cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloid lapok rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők

[elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék

kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák

címezőgépekhez; címzőgépek; csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; csekkkönyv borítók;

csipeszes felírótáblák; csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyag

keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból vagy

kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; daloskönyvek; dekoratív csillám irodai célokra; derékszögű

vonalzók rajzoláshoz (1); derékszögű vonalzók rajzoláshoz (2); diagramok; dossziék [papíráruk] (1); dossziék

[papíráruk] (2); ecsetek (1); ecsetek (2); egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák, galvanotípiák; előkék

papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetálcák; értesítő kártyák;

érvénytelenítő bélyegzők; ezüstpapír; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók

[papíráruk]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók;

fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverő csészék művészek részére;

festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy

anélkül; festőállványok; festővásznak (1); festővásznak (2); folyóiratok; formák modellező agyagokhoz

[művészeti anyagok]; formanyomtatványok, űrlapok; földgömbök; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz

vagy rajzoláshoz; gémkapocs; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák, nem

játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú vonalzók,

térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták; hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír; írásminták;

iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők irodai használatra; irattartók [papíráru]; irodagépek borítékok

lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai kapcsok,

iratkapcsok; irodai kellékek; irodai lyukasztógépek (1); irodai lyukasztógépek (2); irodai nedvesítők; irodaszer

szekrények; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos;

írógéphengerek; írógépszalagok, festékszalagok (1); írógépszalagok, festékszalagok (2); írókészletek [papíráruk];

írókréta; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; írótábla törlők; iskolaszerek [papíráruk]; ívek
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[papíráruk]; javítófolyadékok [irodai cikkek]; javítószalagok [irodai cikkek]; javítótinták [fénynyomat

készítéshez]; jegyek; jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; kaparós matricák;

karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékok, kartoték

kártyák; kártyák; katalógusok; keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra; képek; képeslapok, levelezőlapok;

képregények; kézikönyvek [útmutatók]; kéztámasztók festőknek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, brosúrák

(1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; könyvkötő berendezések és gépek

[irodai eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő szövetek; könyvlaprögzítők; könyvtámaszok; körzők;

kötőszalagok [könyvkötészet]; kréta spray; krétatartók; kromolitográfiák; laminálok irodai használatra; lemezek

metszetek készítéséhez; levélzáró öntapadós ragasztókorongok (1); levélzáró öntapadós ragasztókorongok (2);

litografált műtárgyak (1); litografált műtárgyak (2); litográfiái kövek; litográfiai kréta; lyukkártyák Jacquard

szövőszékekhez; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok;

metszetek; mimeográf készülékek és gépek; modellező anyagok; modellező paszta; modellező viasz, nem

fogászati célokra; mutatópálcák, nem elektromos; műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok modellezéshez;

műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak; névbadgek [hivatali

kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok (1); noteszok (2); nyomatok [metszetek]; nyomdai

alátétek, nem textilből; nyomdai betűk (1); nyomdai betűk (2); nyomtatott kották; nyomtatott órarendek,

menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra rakáshoz; orsók

írógépszalagokhoz; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és papíráru]; öntapadós

textil szalag [papíráruk]; palatáblák [íráshoz] (1); palatáblák [íráshoz](2); palavesszők; paletták festőknek;

pantográfok [rajzeszközök]; papír; papír alátétek; papír asztalterítők; papírból készült fedők fogászati tálcákhoz;

papírból készült poggyászcímkék; papírból készült szűrőanyagok; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek

tárolására; papír feliratok, zászlók; papír felvevőgépekhez; papír-írószer áruk; papír kávéfilterek; papírmasé;

papírmasnik; papírnehezékek; papírok elektrokardiográfokhoz; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy

anélkül; papír rádiótáviratokhoz; papírszalagok; papírszalagok vagy lyukkártyák számítógépprogramok

rögzítéséhez; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírtörölközők; papírvágó kések [irodai cikkek];

papírvágók [irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok; papír- vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére

élelmiszerek csomagolásánál; papírzacskók; papírzacskók gyógyászati eszközök sterilizálásához történő

használatra; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek [kréták]; pauszmásolatok (1); pauszmásolatok (2);

pauszpapír, szabásminta papír; pecsétbélyegek (1); pecsétbélyegek (2); pecsétbélyegek (3); pecsételő anyagok

papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;

poháralátétek papírból; polimer modellezőagyag; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok;

radírgumik; ragasztók irodai és otthoni célokra (1); ragasztók irodai és otthoni célokra (2); ragasztók irodai és

otthoni célokra (3); ragasztók irodai és otthoni célokra (4); ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek];

ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (1); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (2);

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

rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok [papíráruk]; sablonok,

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

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

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

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

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

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

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

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

tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok; tolltartó kapcsok, csipeszek; tolitörlők; többmásolatos papírok

[írószer]; töltőanyagok papírból vagy kartonból; töltőceruzák [rotringok]; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek;

tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek]; t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; ujjas előkék, papírból;

ujjnedvesítő [irodaszerek]; ujjvédők [irodai cikkek]; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; újságok;
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útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; világító papír;

virágcserép burkolók papírból; visszahúzódó zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések]; viszkózlapok,

lemezek csomagolásra; vízfestmények, akvarellek; vizsgálóasztalokon használt papír; vonalkód szalagok;

vonalzók műszaki rajzokhoz; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra

papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; zászlófüzér papírból; zászlók papírból; zenélő

 üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.

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

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

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

porcelán- és fajanszáruk; acélgyapot tisztításhoz; aeroszol adagolók, nem gyógyászati használatra; agyagedények;

akváriumfedők; akváriumok (szobai); állatfésűk, lókefék; állatfésülő kesztyűk; állatsörték [kefeáruk és ecsetek];

állványok hordozható babakádakhoz; alomtálcák házi kedvenceknek; aromaolaj párologtatók, a nádból készült

párologtatók kivételével; asztaldíszek; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; asztali ecet- és olajtartók (1);

asztali ecet- és olajtartók (2); asztali füstelszívó; asztali késtartók; asztali szalvétatartók; autómosó kesztyűk;

baromfigyűrűk; bébifürdőkádak, hordozható; beltéri terráriumok [növénytermesztéshez]; beltéri terráriumok

[viváriumok]; bontófésűk; borlevegőztető berendezések; borlevegőztetők; borotvapamacsok, borotvaecsetek;

borotvapamacs tartók; borsdarálók, kézi; borstartók; bögrék, korsók; bőr fényesítéshez; búvárszivattyúk,

plungerek eldugult lefolyók tisztítására; cégtáblák, információs táblák porcelánból vagy üvegből; címkék

dekantálókhoz; cipőfényező készülékek, nem elektromos; cipőgombolók; cipőkanalak; cipőkefék; cukorfogók

[csipeszek]; cukorkásdobozok; cukortartók; cukrászati nyomózsákok; cumisüveg melegítők, nem elektromos;

csajkák, katonai evőcsészék; csepegtetőedények; csepegtetők háztartási célokra; csészealjak; csészék;

csizmahúzók; csövek és hegyek süteménydíszítéshez; darálók háztartási használatra, kézi; dekantálók,

demizsonok, üvegballonok; dezodoráló szerek személyes használatra; dézsák; diótörők; dobozok üvegből

dörzsölőeszközök [kefék]; dörzsszivacsok bőrradírozáshoz; dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; dugók

üvegből, üvegdugók; edényáruk; edények, fazekak; edényfogók és -alátétek; edényfogó kesztyűk; edénymosó

kefék; egérfogók (1); egérfogók (2); éjjeliedények; eldobható tányérok; elektromos kefék, a géprészek

kivételével; elektromos rovarcsapdák; enyvesfazekak; ételbúrák; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével;

étkészletek; étlaptartók; evőpálcikák (kínai-); fagylaltadagoló kanalak; fazekasáruk; fazékfedők; fedeles kupák,

fedeles fémkupák; fejek elektromos fogkefékhez; felfújható babakádak; felmosófej-kifacsarós vödrök;

felmosórongyok; felmosó vödör kicsavaróval; fémedények fagylalt és jeges italok készítéshez; fém súrolópárnák;

festett üvegáru; fésűk; fésűk állatoknak; fésűk (elektromos); fésűtartók; fogkefék; fogkefék (elektromos);

fogpiszkálók; fogpiszkálótartók; fogselyem; fokhagymaprések, fokhagymanyomók [konyhai eszközök]; fordító-

és kenőlapátok, spatulák konyhai használatra; forgatható ruhaszárítók; forgatható tálca asztalra; forgó

mosógépsorok; főzőedények; főzőeszközök, nem elektromos; fűszertartó szettek; grillállványok; grillek,

rostélyok [sütőeszközök]; grillkesztyűk; gumibetétes kézi ablaklehúzók tisztításhoz; gyapjúhulladék tisztításhoz;

gyertya alátétek; gyertyaoltók; gyertyatartók; gyertyatartó üvegedények [tartók]; gyümölcsprések, nem

elektromos, háztartási használatra; gyűrűk madaraknak; habverők, nem elektromos; hálós zacskók sütéshez, nem

mikrohullámú sütőkhöz; háztartási eszközök, kis méretű; háztartási hamurosták; háztartási keverőgépek, nem

elektromos; háztartási szűrők; hordozható hűtőtáskák, nem elektromos; hot pot [gyorsfőző edények, nem

elektromos]; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tartályok italokhoz; hőszigetelt tartályok,

konténerek; húslocsoló pipetták; huzatok vasalódeszkákra; hűtőpalackok; hűtőtasakok, jégakkuk élelmiszerek és

italok hűtéséhez; italkiöntők; itatóvályúk; ivóedények; ivókürtök; ivópalackok sportoláshoz (1); ivópalackok

sportoláshoz (2); izotermikus táskák; jászlak állatoknak; jegesvödrök, hűtővödrök; jégfogó csipeszek;

jégkockaformák; kancsók; kaspók, nem papírból; kátránykenő kefék, hosszú nyéllel; kávédarálók, (kézi);

kávéfilterek, nem elektromos; kávéfőzők, nem elektromos; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek;

kefegyártáshoz használt anyagok; kefék; kefék lámpaüvegekhez; kefék tartályok tisztítására; keksztartók;

kenőecsetek; kenyérkosarak, háztartási célokra; kenyértartók; kenyérvágó deszkák; kerámiák háztartási

használatra; kertészeti kesztyűk; kerti öntözők; kesztyűk fényesítéshez; kesztyűk háztartási használatra;
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kesztyűtágítók; ketrecek kedvtelésből tartott állatok részére; keverőkanalak [konyhai eszközök]; kézi habverők,

nem elektromos, háztartási használatra; kézi keverőpalackok [koktél shaker]; kis nyársak [tűk] fémből, sütéshez;

koktélkeverők; kompótos tálka; konnektorba dugható szúnyogriasztó párologtatók; konyhai darálók, nem

elektromos; konyhai dobozok, tárolók; konyhai dörzsik; konyhai eszközök, kis méretű (1); konyhai eszközök, kis

méretű (2); konyhai fogókesztyűk; konyhai vágódeszkák; kosarak háztartási használatra; kozmetikai ecsetek,

pipere ecsetek; kozmetikai eszközök; kozmetikai kompakt púderek; kozmetikai spatulák; körömkefék; kristályok

[üvegáruk]; kvarcüvegrostok, nem textilipari használatra; lábujjelválasztó szivacsok pedikűrözéshez; lapátkák

háztartási használatra; lapátkák, merőkanalak háztartási célokra; légycsapók (1); légycsapók (2); lemezek tej

kifutásának meggátlására; levesestálak; likőrös készletek; locsolókannák, öntözőkannák; lókefék; lószőr

kefekészítéshez; madárfürdők; madárkalitkák; majolika; malacperselyek; medencék [tartályok]; mellszobrok

porcelánból, terrakottából vagy üvegből; merőkanalak; merőkanalak bor kitöltéséhez; merőkanalak borok

kitöltéséhez; morzsatálcák; mosdószivacsok, szivacsok mosakodáshoz; mosdótálak, lavórok; mosódeszkák;

mozsarak konyhai használatra; mozsártörők konyhai használatra; műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból

vagy üvegből; műtojások; nadrágvasalók, nadrágakasztók; nem elektromos autoklávok főzéshez; nem elektromos

ételpárolók; nem elektromos, konyhai darálók; nem elektromos kukták; nem elektromos kuszkuszfőző edények;

nem elektromos ostya-/gofrisütők; nem elektromos tajine edények; nem elektromos tésztakészítők háztartási

használatra; nyakkendőprések; nyeles agyaglábasok; nyeles lábasok; nyélre erősített felmosórongyok; olajsütők,

nem elektromos; olvasztott kvarc [félkész termék], nem építéshez; opálüveg (1); opálüveg (2); öntőformák

[háztartási eszközök]; öntözőberendezések; öntözőfejek locsolókannákhoz; öntözők virágok és más növények

locsolásához; palacknyitók, elektromos és nem elektromos; palackok; pamuthulladék tisztításhoz; papírkosarak;

papírtálcák háztartási használatra; papírtányérok; papírtörölköző adagolók; parfümpermetezők,

illatszerpermetezők; párologtatók; perselyek; piknik kosarak edénykészlettel; piperetáskák, neszesszerek; pipetták

[borkóstoláshoz]; poharak papírból vagy műanyagból; poháralátétek, nem papírból vagy textilből; polírozó,

fényesítő anyagok, a papír, a kő és készítmények kivételével; polírozó gépek és eszközök, nem elektromos,

háztartási használatra; porcelándíszek; porcelánok; porcelán tálcák; porított üveg dekorációs célra; porolók;

porrongyok; portalanító készülékek, nem elektromos; portörlő rongy; portörlő tollseprűk; púderpamacsok;

reszelők konyhai használatra; rosták [háztartási eszközök] (1); rosták [háztartási eszközök] (2); rovarcsapdák;

ruhacsipeszek; ruhafeszítők; ruhaszárító állványok; sajtharangok; salátacsipeszek; salátás kanalak; salátástálak;

sámfák [tágítók] (1); sámfák [tágítók] (2); seprűk; seprűnyelek; serpenyők; sertéssörte kefekészítéshez; síküveg

[nyersanyag]; sminkeltávolító termékek; sminkszivacsok; sodrófák, nyújtófák háztartási használatra; sószórók;

söröskancsók; sörték kefékhez; spicckanalak [konyhai eszközök]; süteményformák; sütő alátétek; sütőformák,

süteményszaggatók; szájzuhanyok; szalvétatartók; szappanadagolók; szappantartók (1); szappantartók (2);

szarvasbőr tisztításhoz; szemeteskukák; szemöldökkefék; szempillakefék; szempilla kefék; szivacsok háztartási

használatra; szivacsos lábujjszétválasztók pedikűrözéshez; szivacstartók; szívószálak; szobrok porcelánból,

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

szódásszifonok; szórófejek öntözőcsőhöz; szőnyegporolók, prakkerek; szőnyegseprők; szöszeltávolítók,

textilborotvák elektromos vagy nem elektromos; szöszeltávolítók, textilborotvák, elektromos vagy nem

elektromos; tálak aromaolajok párologtatására; tálalátétek [asztali eszközök]; tálcák háztartási használatra; tálcák

papírból, háztartási használatra; tányéralátétek, nem papírból vagy textilből; tányérok; tárolók, tároló edények

háztartási vagy konyhai célokra; tea cozy [teáskanna melegítő]; teafilter-tartók; teafőző tojások; teásdobozok;

teáskannák; teáskészletek [terítékek]; teaszűrők; termoszok; tésztakészítők, kézi működtetésű; tésztaszaggatók;

tésztavágók; textilből készült vödrök; tisztítóeszközök, kézi működtetésű; tisztítókóc; tisztítópárnák,

súrolószivacsok; tisztítórongyok; toaletteszközök; toalettkefék, WC-kefék; toalettpapír-tartók (1);

toalettpapír-tartók (2); tojás szétválasztók háztartási célokra, nem elektromos; tojás szétválasztók, nem

elektromos, háztartási használatra (1); tojás szétválasztók, nem elektromos, háztartási használatra (2); tojástartók;

tortalapátok; tortillanyomók, nem elektromos [konyhai eszközök]; tölcsérek; törlőkendők fényezéshez;

törölközőtartók és törölközőtartó gyűrűk; tükörtojás sütőformák; újrahasználható jégkockák; újrahasználható

szilikon ételfedők; urnák; uzsonnás dobozok; üresen árusított csepegtetők kozmetikai célokra; üstök, katlanok;
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üstök, nem elektromos; üvegampullák [tartályok]; üvegáru italokhoz; üveg, beépített vékony elektromos

vezetékekkel; üvegedények, demizsonok [folyadék szállítására]; üvegek; üvegek [tárolóedények]; üveg

járműablakokhoz [félkész termék]; üvegmozaikok, nem építési célra; üveg nyers vagy félig megmunkált

állapotban, az építési üveg kivételével; üvegpalackok [tartályok]; üvegrostfonál, nem textilipari használatra;

üvegszál nem szigeteléshez vagy textilipari használatra; üvegszál nem szigetelési célra vagy textilipari

használatra; üvegtálak; üveggyapot, nem szigetelési célra; vajtartó búrák; vajtartók; vályúk; vasalóállványok;

vasalódeszkák; vázák; viaszkefék sílécekhez; viaszpolírozó készülékek, nem elektromos; virágállványok [virágok

elrendezésére]; virágcserepek; virágládák ablakba; vödrök; zárak fazékfedőkhöz; zománcozott üveg, nem

 építkezéshez; zöldségestálak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnya kötők,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz;

árbocok szörfdeszkákhoz; atléták által használt gyanták; babaágyak; babaházak (1); babaházak (2); baba

játszószőnyegek; babák; babaruhák; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések];

békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdasztal mandinerek;

biliárdasztalok; biliárdgolyók; bingó kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok];
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bowling berendezések és gépezetek; bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak;

csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csocsóasztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek];

dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok;

drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok

biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe;

felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz

gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók repülőgép modellekhez;

golfkesztyűk; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló, mozdulatlan

edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők labdákhoz; gyepjavító

szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok]; halaskosarak

[horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; hegymászó hevederek; hevederek vitorlás

szörfdeszkákhoz; hinták; hintalovak; hógömbök; hokiütők; hordozható egységek videojátékok játszásához;

hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez kialakított

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko [pachinko]; paddleboardok;

paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez] sportcikkek; parittyák, csúzlik

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

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

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

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

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

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

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

hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; súlyemelő övek [sportcikkek]; súlyzók

(1); súlyzók (2); surfski kajakok (1); surfski kajakok (2); szánkók [sportcikkek]; szappanbuborék fújók

[játékszerek]; szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák [sportcikkek]; színházi

álarcok, maszkok; szörfdeszkák (1); szörfdeszkák (2); táblajátékok; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek;

tekebábuk (1); tekebábuk (2); telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek;

teniszhálók; teniszlabda dobóeszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző berendezések; testedző övek a derék

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

ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás kesztyűk úszáshoz; úszók
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horgászathoz/halászathoz; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik; úszóövek; ütők játékokhoz;

üveggolyók; védő párnázatok, védőtömések [sportruházat részei]; vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők

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

 vívóálarcok; zsetonok; szerencsejátékokhoz.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

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

számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához;

adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások;

állásközvetítő irodák, árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése, árusító standok

bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk,

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

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi

szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása

[irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;

költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-

vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok

igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása
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pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;

termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

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

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

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

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

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

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

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

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

biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása

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

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

audio berendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások;

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

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések
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kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

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

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hegesztéssel kapcsolatos kutatás; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések

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

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

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

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

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

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

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

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

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

népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése; olaj-, gáz- és egyéb bányászati iparral
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kapcsolatos kutató szolgálat; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel kapcsolatos felmérések

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

írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal

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

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében;

számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete

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

kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével

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

elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében;

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

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

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

technikákkal kapcsolatos kutatás; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

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

kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi

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

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

 internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  231.186

 ( 151 )  2020.04.03.

 ( 210 )  M 19 02356

 ( 220 )  2019.07.30.

 ( 732 )  IVANKA Concrete Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  19    Ablaküveg, a járműablakok kivételével; ablaküveg építési célokra (1); ablaküveg építési célokra (2);

agglomerált parafa építkezéshez; agyag; agyag téglákhoz; ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből (1); ajtók,

nem fémből (2); ajtópanelek, nem fémből; akváriumi homok; akváriumi kavics; akvárium szerkezetek;

alabástrom; alabástromüveg; alakításra alkalmas fa; állványzat; árbocok, nem fémből; armatúrák, tartóvázak nem

fémből, építési célra; aszfalt (1); aszfalt (2); aszfalt útburkolatok; azbesztcement; azbeszthabarcs; balusztrádok,

nem fémből; beton; bevonatok [építőanyagok]; bitumen építési anyagok; bitumenes bevonatok tetőfedéshez;

bitumenes kátránypapír; biztonsági üveg; burkolatok, nem fémből, építési célokra (1); burkolatok, nem fémből,

építési célokra (2); burkolólapok építéshez, nem fémből; bűzelzárók, szagelzáró szifonok, nem fémből vagy

műanyagból; cement; cementlapok; cementoszlopok; csatornafedők, nem fémből; csövek homokkőből; csövek

nem fémből, szellőztető és légkondicionáló berendezésekhez; deszkák fából, építéshez; díszlécek párkányokhoz,

nem fémből, építési célokra (1); díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési célokra (2); dongafák; dúcok,

támfák, nem fémből (1); dúcok, támfák, nem fémből (2); elágazócsövek, ágcsövek, nem fémből; elektromos

vezetékeket tartó oszlopok, nem fémből; előregyártott emelvények, nem fémből; előtetők, nem fémből;

emlékművek, nem fémből; emléktáblák, nem fémből; építési filc, építési nemez; építési homokkő; építési üveg;

építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; építőkövek; épületek, nem fémből;

épületpanelok, nem fémből; ereszcsatornák, nem fémből; esővízcsatornák, nem fémből, építési célokra;

ezüsthomok; faanyag, fűrészáru; faanyag háztartási eszközök készítéséhez; fa burkolatokhoz (1); fa

burkolatokhoz (2); falicsempék, nem fémből; fali díszlécek, nem fémből; farostlemezek építéshez; fa

útburkolatok; fazekas agyag; festékszóró fülkék, nem fémből; forgóajtók, nem fémből; furnérlemez; fűrészáru,

deszkaáru; fűrészelt fa; geotextilek [építkezésekhez]; gerendák, tartóoszlopok, nem fémből (1); gerendák,
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tartóoszlopok, nem fémből (2); gipsz; gipszvakolat; gránit; gumicsapágyak épületek szeizmikus szigeteléséhez;

habarcs építési célokra; harmonikaajtók nem fémből (1); harmonikaajtók, nem fémből (2); hirdetőoszlopok, nem

fémből; homok, az öntödei homok kivételével; hosszabbítók kéményekhez, nem fémből; istállók; járólapok, nem

fém; jelzőtáblák, nem világítók, nem mechanikusak, nem fémből; kandallóburkolatok nem fémből; kátrány;

kátrányozott szalagok [építőipar]; kavics, murva, sóder; kemencék cementanyaga; kémények, nem fémből;

kéményoszlopok, nem fémből; kéménytetők, nem fémből; kéménytoldatok, nem fémből; kerékpárállványok

parkoláshoz, nem fémből; keretek (nem fémből) üvegezett ablakokhoz (1); keretek (nem fémből) üvegezett

ablakokhoz (2); keretek (nem fémből) üvegezett ablakokhoz (3); kerítések, nem fémből; készházak; keszonok víz

alatti építkezésekhez; kikötőcölöpök, nem fémből; kipréselt cukornád, bagasz [építőanyag]; kisplasztika kőből,

betonból vagy márványból (1); kisplasztika kőből, betonból vagy márványból (2); klinkerkő; kohóhabsalak

cement; koporsó- vagy sízászlórfedelek, nem fémből; korcsolyapályák [építmények], nem fémből; kő;

kőfaragványok; kőszénkátrány; kötőanyagok kövekhez; kötőanyagok utak karbantartásához; külső redőnyök,

nem fémből, nem textilanyagokból; kvarc, hegyikristály (1); kvarc, hegyikristály (2); kvarc, hegyikristály (3);

lécek, nem fémből; léckerítés [nem fémből]; lefolyócsövek, szennyvízcsatornák, nem fémből; lengőajtók, nem

fémből; lépcsőfokok, nem fémből; lépcsők, nem fémből; lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből; lugasok

[építmények nem fémből]; madárfürdők [nem fém szerkezetek]; madárházak, nem fémből [építmények]; madár

ülőkék, ülőfák [kalitkában]; magnéziacement; makadám; márvány; megmunkált fa; mellszobrok kőből, betonból

vagy márványból; mennyezetek, nem fémből; merevcsövek, nem fémből [építés]; mész; mészkő; mészmárga;

mobil épületek, nem fémből; mobil melegházak, nem fémből; mozaikok építési célokra; műanyag

ágyásszegélyek; műanyagsínek [építőanyagok]; műkő; művészeti tárgyak kőből, betonból vagy márványból; nád,

építési célra; napelemeket tartalmazó, nem fém tetőszerkezet; négyzetfa [ácstermék]; nem fém ablakpárkányok;

nem fémből készült falborítások építéshez (1); nem fémből készült falborítások építéshez (2); nem fémből készült

falborítások építéshez (3); nem fém építőanyagok; nem fémes anyagokból készült útburkoló blokkok; nem fém

konzolok építőipari célra; nem fém oszlopok építkezéshez; nem világító, nem mechanikus jelek, táblák, nem

fémből; nem világító, nem mechanikus útjelzők, nem fémből; nem világító útjelzők, nem fémből; nyers kréta;

olivin építési célokra; oszlopok, nem fémből; öntödei öntőformák, nem fémből; padlóburkolatok [fából];

padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből (1); padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből (2); padlódeszkák; padlók,

nem fémből; palák, palás kőzetek; pala, palakő; palapor; páncélburkolat, nem fémből; páncélok, nem fémből;

páncélozott ajtók nem fémből; parkettafák; parketták; pavilonok; porfír [kő]; postaládák [kőművesmunkák];

profillécek fából falburkolathoz [lambéria]; rácsozatok nem fémből; rakétakilövő állványok, nem fémből;

redőnyök, nem fémből; rovarhálók, nem fémből; salak [építőanyag]; salaktörmelék; samott [tűzálló anyag];

sarokcsatornák, nem fémből; sertésólak, nem fémből; silók, nem fémből; síremlékek, nem fémből;

síremléktáblák, nem fémből; sirkamrák, nem fémből; sírkő sztélék, nem fémből; sírkövek; sírkövek, sírboltok,

nem fémből; sírlapok, nem fémből; szádfalak, szádpallók, nem fémből; szemöldökfák, áthidalók, nem fémből;

szerkezetek, vázak épületekhez, nem fémből; szigetelőpapír [építkezéshez] (1); szigetelőpapír [építkezéshez] (2);

szigetelő üveg [építkezés]; színes üvegablakok; szurok; táblás faburkolat; tartályok kőművesmunkákhoz;

távíróoszlopok, nem fémből; téglák (1); téglák (2); telefonfülkék, nem fémből; terméskő; terrakotta; tetőcserepek

(1); tetőcserepek (2); tetőcserepek (3); tetőcserepek (4); tetőfedő pala; tetősarok csatornák, nem fémből;

tetősarok-gerendák; tufa; tűzálló cementbevonatok; tűzálló építőanyagok, nem fémből; tyúkólak, nem fémből;

ugródeszkák, trambulinok, nem fémből; úszódokkok, nem fémből, hajók kikötéséhez; úszómedencék [nem fém

szerkezetek]; útburkoló anyagok; utcai vízlevezető csatornák, nem fémből; útépítési és útburkoló anyagok;

útjelzőtáblák, szalagok, szintetikus anyagból; útmenti biztonsági korlátok, nem fémből; üveggranulátumok utak

jelzéséhez; üvegházak keretei, vázai, nem fémből; vásári bódék; vásári bódék, házikók; vasúti talpfák, nem

fémből; világító térkövek; vízelvezető csövek, nem fémből; vízvezetékek, nem fémből; vízvezeték szelepek nem

fémből vagy műanyagból; xilolit; zászlórudak nem fémből (1); zászlórudak, nem fémből (2); zománcozott üveg,

építkezéshez; zsaluk, spaletták, nem fémből; zsaluzat betonhoz, nem fémből; zsilipcsövek, nem fémből;

 zsindelyek.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok
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frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások

megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási

szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése;

árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások;

fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági

versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírás szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó; nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis-

és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások

[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás;

irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek;

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett

vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető

szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból, marketing szoftverkiadás keretében; marketing

szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

karbantartása; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk

és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click

(PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása

mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;

távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem

érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós

vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések;

üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;
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üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési

szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti

menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti

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

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

konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó

szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési

 programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 37    Ablaktisztítás; ácsmunkák; állványozás; árvízvédelmi rendszerek telepítése és javítása; aszfaltozás;

bányaművelés; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági zárak javítása; bőr ápolása,

tisztítása és javítása (feldolgozott) (1); bőr ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott) (2); buldózerek

kölcsönzése; bútorfelújítás, restaurálás; bútorok karbantartása; cipőjavítás; csiszolás (2); csiszolás habkővel;

csővezetékek építése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; edényszárító gépek bérbeadása;

égőfejek karbantartása és javítása; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos

berendezések zavarmentesítése; elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; elhasznált vagy tönkrement motorok

felújítása; építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari felszerelések

kölcsönzése; épületbontás; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás;

épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; esernyőjavítás; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése;

fagyasztókészülékek üzembe helyezése és javítása; fehérnemű mosása; felvonók felszerelése és javítása;

fényképezőgépek javítása; féregirtás, nem mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és erdészeti; féregirtás, nem

mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és erdészeti célokra; fertőtlenítés; filmvetítőgépek javítása és

karbantartása; frakkolási szolgáltatások; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok

[újra] futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; gyárépítés; hajóépítés; hangszerek hangolása; hangszerek

restaurálása; hidraulikus törési szolgáltatások; hóeltakarítás; hullámtörő mólók építése; irodagépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; járműfényezés; járműjavítás [üzemzavar]; járműjavító műhelyek

[üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműmosás; járművek karbantartása; járművek karbantartása és javítása;

járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása; javítási információk; jelzések, cégtáblák

festése vagy javítása; kábelfektetési szolgáltatások; kárpitjavítás; kárpitozás; kártevők elleni védekezési

szolgáltatások, nem a mezőgazdaság, a vízművelés, a kertészet és az erdészet számára (1); kártevők elleni

védekezési szolgáltatások, nem a mezőgazdaság, az akvakultúra, a kertészet és az erdészet számára (2); kazánok

tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása; kéményseprés; késélezés; kikötőépítés;

konzultáció konstrukciókról; konyhai felszerelések üzembe helyezése; kőfejtés; kőműves munkák (1); kőműves

munkák (2); közművek bevezetése építési területeken; kútfúrás; külső és belső festés; lakkozás; légkondicionáló

berendezések telepítése és javítása; mesterséges hókészítés [szolgáltatás]; mosás; mosodai szolgáltatások;

mosogatógépek kölcsönzése; mosógépek bérbeadása; műtárgyak restaurálása; napernyők javítása; nyílászárók

beszerelése; nyomtatóba való festékkazetták utántöltése, újratöltése; olaj- vagy földgáz-kutak mélyfúrása;

órajavítás; orvosi műszerek sterilizálása; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; páncéltermek

karbantartása és javítása (1); páncéltermek karbantartása és javítása (2); patkányirtás; pelenkatisztítás; raktárak

építése és javítása; repülőgépek karbantartása és javítása; rozsdamentesítés; ruhajavítás (1); ruhajavítás (2);

ruhatisztítás; ruhavasalás (1); ruhavasalás (2); számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás];

szegecselés; szivattyújavítás; tapétázás; telefonok üzembe helyezése és javítása; tetőfedő munkák;

tintapatron-újratöltési szolgáltatások; tisztítógépek kölcsönzése; tűzriasztók felszerelése és javítása; újra-ónozás;

úszómedencék karbantartása; útburkolás; utcaseprőgépek kölcsönzése; úttisztítás; vakolás [vakolási munkák];

vásári standok és üzletek építése; vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott

 szolgáltatások; víz alatti építkezés; víz alatti javítások; vízelvezető szivattyúk bérbeadása; vízvezeték-szerelés.

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

nem fizikai átalakítás; anyagtesztelés (1); anyagtesztelés (2); bakteriológiai kutatás; beltéri dekoráció tervezése
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(1); beltéri dekoráció tervezése (2); biológiai kutatás; csapadékoszlatás; csomagolástervezés; divattervezés;

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

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

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

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

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

hegesztéssel kapcsolatos kutatás; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

írása számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal

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

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében;

számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete

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

kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével

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

elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében;

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

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

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

technikákkal kapcsolatos kutatás; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

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

kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi

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

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

 internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  231.188

 ( 151 )  2020.04.03.

 ( 210 )  M 19 02509

 ( 220 )  2019.08.13.

 ( 732 )  Intesa Sanpaolo S.p.A., Torino (TO) (IT)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EURIZON ASSET MANAGEMENT HUNGARY

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók, hanglemezek; kompaktlemezek, CD-k, DVD-k és más digitális tárolási médiák;

pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó készülékek, számítógépek;

számítógép szoftver; riasztók; pénzszámláló és -válogató gépek; mágnesszalagok; automatikus jegykiadó gépek;
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hangfelvétel-hordozók; szabályozó berendezések; felügyelő, ellenőrző berendezések; hamis pénzérme detektorok;

adatfeldolgozó berendezések; számítógép memória eszközök; számítógépek; rögzített számítógépes programok;

autórádiók; oktatási készülékek; adókészülékek, adóállomások; lopásgátló berendezések, elektromos;

pénztárgépek; mágneslemezek; vonalkód leolvasók; számítógéphez kialakított perifériák; szoftver; kódolt

mágneskártyák; mágneses adathordozók; titkosító készülékek; mikroprocesszorok; monitorok [számítógép

programok]; elektronikus naplók; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; letölthető elektronikus kiadványok;

számítógépes programok [letölthető szoftverek]; bankjegykiadó automaták [ATM]; letölthető zenefájlok;

letölthető képfájlok; USB pendrive-ok; GPS készülékek; hordozható számítógépek; számítógépes

szoftveralkalmazások; digitális könyvolvasók; táblagépek; számítógépes hardver; biztonsági tokenek [kódoló

eszközök]; interaktív érintőképernyős terminálok; fizetésre és befizetésre használható automaták;

készpénzkártyák; hitelkártyák; kártyaolvasók hitelkártyákhoz; mágnesesen kódolt feltöltőkártyák; hitelkártyás

fizetések elektronikus feldolgozását végző terminálok; biztonsági terminálok elektronikus tranzakciókhoz;

 pénzügyi tranzakciók kezelésével kapcsolatos számítógépes szoftverek.

 16    Papír és karton; nyomtatványok; tanítási és oktatási anyagok; albumok; képek; bemutató mappák;

metszetek; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; ceruzák; újságok; naplók, jegyzőkönyvek; jegyek;

noteszok; blokkok [papíráruk]; szórólapok; pecsétbélyegek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;

jegyzetfüzetek; ívlapok; katalógusok; iratgyűjtők, dossziék; könyvek; ceruzatartók; töltőceruzák [rotringok];

borítékok [papíráruk]; tollhegyek; törlésre szolgáló termékek; fényképek [nyomtatott]; grafikai reprodukciók;

rajzok; képeslapok; nyomtatott kiadványok; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák; magazinok, revük

[időszaki lapok]; könyvjelzők; üdvözlőlapok; naptárak; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; szórólapok;

 bankjegyek.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai tevékenységek

szolgáltatásai; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; számlakivonatok összeállítása; üzleti

könyvvizsgálat; vállalatszervezési és vállalatgazdasági tanácsadás; reklámanyagok szétosztása; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai;

árverési szolgáltatások; piackutatás; üzleti értékelések; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezéssel

kapcsolatos konzultáció; közönségszolgálati szolgáltatások; marketing tanulmányok készítése; számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; gazdasági előrejelzések; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

véleményfelmérés; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; marketing szolgáltatások; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők

 és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan.

 36    Biztosítás; pénzügyi szolgáltatások; valutaügyi szolgáltatások; ingatlanügyletek; balesetbiztosítás;

részletfizetési hitelnyújtás; alkuszi/ügynöki tevékenység; hitelügynökségek, hitelirodák; ingatlanügynökségi

szolgáltatások; követelésbehajtási ügynökségek; ingatlanközvetítés; biztosításközvetítés; vámügynöki pénzügyi

szolgáltatások; biztosítások megkötése; bankügyletek lebonyolítása; ingatlanok értékbecslése; befektetési alapok;

tőkebefektetés, tőkeberuházás; garancia szolgáltatások; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; utazási

csekkek kibocsátása; elszámolóházak; széfszolgáltatások; gyűjtések szervezése; kölcsön [finanszírozás]; pénzügyi

érkékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; vagyonkezelés; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi

menedzsment; fedezett kölcsönfinanszírozás; ingatlantulajdon-kezelés; bérházak kezelése; tűzkár elleni biztosítás;

ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; egészségügyi biztosítás hajókárbiztosítás; jelzálogbank;

takarékpénztár szolgáltatások; hitel és pénzügyi lízing; tőzsdeügynöki tevékenység; életbiztosítás; pénzügyi

analízis; csekk ellenőrzés; pénzügyi tanácsadás; biztosítási tanácsadás; hitelkártyás fizetések feldolgozása; betéti

kártyás fizetések feldolgozása; elektronikus tőkeátutalás; pénzügyi információs szolgáltatások; biztosítási

információs szolgáltatások; értékutalványok kibocsátása; értékek letétbe helyezése; hitelkártyák kibocsátása;

nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; online banki szolgáltatások; zálogház

szolgáltatások; gondoskodási alap szolgáltatások; tőzsdeügynöki szolgáltatások; pénzügyek intézése építőipari

projektekhez; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; tőkebefektetés, tőkeberuházás; részvényekkel

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 9. szám, 2020.05.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1147



 és kötvényekkel kapcsolatos brókeri tevékenység; folyószámla szolgáltatások.

 41    Oktatás; képzés biztosítása; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; szabadidős létesítmények

üzemeltetése; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás; könyvek kiadása; színházi előadások;

show-műsorok készítése; kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatási információk; szórakoztatási információk; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; szemináriumok szervezése

és lebonyolítása; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; helyfoglalás előadásokra és színházi

jegyfoglalás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus kiadványszerkesztés;

 pályaválasztási tanácsadás; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; szövegszerkesztés.

 42    Számítógépes hardverek és szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépprogramozás; szoftvertervezés;

szoftverek frissítése; számítógépes szoftver kölcsönzése; számítógépes programok karbantartása; információs

rendszerek tervezése; szoftvertelepítés; szoftver, mint szolgáltatás [SaaS]; hitelkártya-tevékenység elektronikus

felügyelete internetes visszaélések felderítése érdekében; internetes platformokhoz való szoftverek programozása;

 elektronikus kereskedelmi platformokhoz való szoftverek programozása.

 ( 111 )  231.197

 ( 151 )  2020.04.03.

 ( 210 )  M 19 03062

 ( 220 )  2019.10.07.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 30    Kávé, tea, kakaó, kávépótló szerek; fagylaltok; cukor, gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemény; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég

 [fagyott víz].

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

 szörpök és más készítmények.

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

 ( 111 )  231.211

 ( 151 )  2020.04.14.

 ( 210 )  M 19 03293

 ( 220 )  2019.10.25.

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

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
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elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy

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

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

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

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

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

víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek; abakuszok, golyós számolótáblák, ácsvonalzók,

famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések; akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1);

akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus

kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák; anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok

elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek,

numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök [optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók;

áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók (1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők;

árammérők, ampermérők, áramtároló rácsok elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek

[elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék; asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio

keverők; audiovizuális tanítási eszközök; audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus

kormányberendezések járművekhez; autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi

célokra; azbesztruhák tűzvédelmi célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok

elektromos vezetékekhez; azonosító héjak, hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk;

balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló

eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok;

betörésgátló riasztókészülékek; biochipek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő

robotok; biztonsági hálók; biztonsági övek, hevederek nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági

ponyvák; biztonsági tokenek [kódoló eszközök]; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok

számítógépekhez, nem videojátékokhoz; bőrvastagságmérő készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2);

búvárkesztyűk; búvármaszkok, búvárálarcok; búvárpipák; búvárpipák, légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák

[laterna magica]; CD-lejátszók; CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok;

cukortartalom-mérők; csatlakozások elektromos vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság];

csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők;

csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések]; cseppentők mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási

célokra; csuklótámaszok számítógépekhez; dekompressziós kamrák; demagnetizáló készülékek

mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők; derékszögű vonalzók méréshez; derékszög vonalzók

méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra; detektorok; diafragmák [akusztika]; diafragmák

[fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos berendezésekhez; diagnosztikai berendezések, nem

gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális

könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; digitális személyi asszisztensek [PDA-k]; digitális személyi

asszisztens [PDA]; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők,

doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások [elektromos csatlakozások]; DVD-lejátszók;

egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok [villamosság];

elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések,

jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikai készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek;

elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek (2); elektromos ajtócsengők; elektromos

akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók; elektromos csatolások (1); elektromos

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

elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos érintkezők; elektromos és

elektronikus effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelek

(2); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra;

elektromos kollektorok; elektromos kommutációs készülékek; elektromos konverterek; elektromos
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riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos tekercsek; elektromos veszteségjelzők,

veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső; elektronikus árucímkék,

termékcímkék; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz;

elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák; elektronikus kotta, letölthető;

elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus

zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem robbanékony és nem pirotechnikai;

életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok

[elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok;

equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; erősítő

csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek;

exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes

vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejvédő eszközök;

fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők;

fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez;

fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők,

képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk;

fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló készülékek; fénykibocsátó diódák [LED];

fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő

macskaszemek ruházathoz, közlekedési balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi

berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres,

nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2); feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók

járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek

és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló fejek [oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók

[nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszámszabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek

(2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök;

földmérő eszközök; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek

fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fürdőszobai mérlegek; füstjelző berendezések; galenit kristályok

[detektorok]; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló eszközök; golyóálló kabátok,

mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző

készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező; hajlékonylemezek, flopilemezek; hajózási jelzőberendezések;

hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló készülékek;

hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök, hangreprodukáló készülékek; hangriasztók;

hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok, hangszedő karok lemezjátszókhoz; hangszórók,

hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök hangszóró szekrények, hangszóródobozok; hangvezetők,

hangcsatornák; hanyattegerek, trackball-ok [számítógépes eszközök]; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú

állványok fényképezőgépekhez (1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek

[elektromosság]; háttérvásznak [fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró] készülékek; higanyos

libellák; hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható médialejátszók; hő- és

nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra;

hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek; hőmérsékletszabályozó készülékek;

hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával; huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló

készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek; infravörös érzékelő berendezések; infravörös

érzékelők; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri chipek; integrált áramkörök (1); integrált

áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős terminálok; interkommunikációs

berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs készülékek, nem lég- vagy

vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; iránytűk, tájolók, kompaszok

[mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések; játékszoftverek; jelölőmércék

[asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy
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mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek;

kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos kapcsolótáblák;

kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő készülékek, berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos

berendezések; kémcsövek; kemencék laboratóriumi használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra;

kénmérők; képtávíró készülékek; keretek diapozitívekhez; kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi

elektronikus szótárak; kézi számítógépek [PDA]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó

készülékek, mérlegek (2); kihangosító készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez;

klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt

kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok; kompakt lemezek, CD-k [audio-video]; komparátorok;

kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék [optika];

kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes; köpenyek/burkolatok elektromos

kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa berendezések [jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító

vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek; központosító készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják;

kromatográfiás berendezések laboratóriumi használatra; kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok;

kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED]; laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi

tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1); laktométerek, tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős

szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok; laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok;

légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló

készülékek kivételével; légzőkészülékek légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem

mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók, dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók;

lemezjátszó tűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők

(2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok,

publikációk; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető

számítógépes játékszoftverek; letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló

készülékek; levélmérlegek, lézerek nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek; logok,

hajósebesség mérő műszerek; lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez;

lopásgátló berendezések, elektromos; lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek];

magasságmérő műszerek; mágneses adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók;

mágneses rezonanciás képalkotó [MRI] berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító

kártyák; mágneslemezek; mágnesszalagegységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók

[kazetták lejátszásához]; matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével

működő berendezésekhez, készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő

készülékek és gépek; mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez;

mentőcsónakok; mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2);

mentőmellények (3); mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeg-analizátorral;

mérőasztalok [felmérő, tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak;

mérőkészülékek, elektromos; mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai

léggömbök; meteorológiai műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai

eszközökhöz; mikrométerek; mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek;

monitorok [számítógép hardver]; monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet];

munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök; munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas

navigációs készülékek; műholdkereső mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek

[fényképészet]; nagyítók, lupék [optika]; nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok;

napelemek villamosenergia-termeléshez; napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti

számítógépek]; navigációs eszközök; nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók

szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz;

nyomtatók számítógépekhez; objektívek [lencsék] optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok;

okosszemüvegek; oktánsok; oktatási készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek
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(laboratóriumi); operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek;

optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák;

optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szálak [üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg;

orrcsipeszek műugrók és úszók részére; orsók [fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz;

oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek ózonizátorok, ózonizálók; összeadógépek; parkolóórák;

pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok;

petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek, pitot-csövek; planiméterek, területmérők;

polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk

újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek; rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari

használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon

készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok [elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő

készülékek; relék, elektromos; reosztátok; részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták

fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek

nem gyógyászati célokra; röntgensugarak elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás

elleni védőkesztyűk ipari célokra; röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra;

savmérők, acidiméterek akkumulátorokhoz; savsűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez;

sebességjelzők; sebességmérő műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszámkiadók; sótartalommérők,

sófokolók; sötétkamrák [fényképészet]; sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötét üveg, lemez keretei

[fényképészet]; speciális laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok;

spektroszkópok; sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő

berendezések (2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó

berendezések, elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek;

számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető;

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

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

rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák;

számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök;

számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet]; szavazógépek;

szegélyjelzők, szegélyjelölők; szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló

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

szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk;

szerszámbefogó- és vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [ÖLED]; szextánsok; szferométerek;

szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és

vezérléséhez; szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő

műszerek]; szintező műszerek (1); szintező műszerek (2); szirénák; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök];

szócsövek; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos

használatra; szögmérők [mérőműszerek]; sztereoszkópikus berendezések; sztereoszkópok; szűrők

légzőmaszkokhoz; táblagépek; táblagép tokok; tachométerek; tanító robotok; tárolók, tartók mikroszkóp

tárgylemezekhez; tartók elektromos tekercsekhez; távadók, transzmitterek [távközlés] (1); távadók, transzmitterek

[távközlés] (2); távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító készülékként működő

elektronikus kulcstartók; távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek; távmérő műszerek, teleméterek;

távolságmérő, távmérő berendezések; távolságrögzítő készülékek, kilométer számlálók; taxaméterek [díjmutató

számlálószerkezetek]; telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok;

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

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

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

személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék

(1); tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások
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elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;

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

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

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

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

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

üzemanyagszintmérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló

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

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

védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;

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

berendezések és eszközök; vékonykliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 zsinórok csiptetős szemüveghez.

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

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

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

papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez; almanachok; arany

töltőtoll hegyek; asztali alátétek, tányéralátétek papírból; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali

könyöklők; asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fénykép metszetek;

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

festékpárnák (2); bélyegző [pecsét] tartó dobozok; bélyegzőtartók (1); bélyegzőtartók (2); bérmentesítő gépek

[irodagépek]; betűk acélból; biológiai metszetek mikroszkópos vizsgálatokhoz [oktatási anyagok]; blokkok

[papíráruk]; blotter papírok; bónok, utalványok; borítékok [papíráruk]; buborékfólia (műanyag-) csomagoláshoz;

cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloid lapok rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők

[elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék

kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák

címezőgépekhez; címzőgépek; csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; csekkkönyv borítók;

csipeszes felírótáblák; csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyag

keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból vagy

kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; daloskönyvek; dekoratív csillám irodai célokra; derékszögű

vonalzók rajzoláshoz (1); derékszögű vonalzók rajzoláshoz (2); diagramok; dossziék [papíráruk] (1); dossziék

[papíráruk] (2); ecsetek (1); ecsetek (2); egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák, galvanotípiák; előkék

papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetálcák; értesítő kártyák;

érvénytelenítő bélyegzők; ezüstpapír; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók

[papíráruk]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók;

fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverő csészék művészek részére;

festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy

anélkül; festőállványok; festővásznak (1); festővásznak (2); folyóiratok; formák modellező agyagokhoz

[művészeti anyagok]; formanyomtatványok, űrlapok; földgömbök; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz
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vagy rajzoláshoz; gémkapocs; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák, nem

játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú vonalzók,

térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták; hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír; írásminták;

iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők irodai használatra; irattartók [papíráru]; irodagépek borítékok

lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai kapcsok,

iratkapcsok; irodai kellékek; irodai lyukasztógépek (1); irodai lyukasztógépek (2); irodai nedvesítők; irodaszer

szekrények; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos;

írógéphengerek; írógépszalagok, festékszalagok (1); írógépszalagok, festékszalagok (2); írókészletek [papíráruk];

írókréta; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; írótábla törlők; iskolaszerek [papíráruk]; ívek

[papíráruk]; javítófolyadékok [irodai cikkek]; javítószalagok [irodai cikkek]; javítótinták [fénynyomat

készítéshez]; jegyek; jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; kaparós matricák;

karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékok, kartoték

kártyák; kártyák; katalógusok; keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra; képek; képeslapok, levelezőlapok;

képregények; kézikönyvek [útmutatók]; kéztámasztók festőknek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, brosúrák

(1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; könyvkötő berendezések és gépek

[irodai eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő szövetek; könyvlaprögzítők; könyvtámaszok; körzők;

kötőszalagok [könyvkötészet]; kréta spray; krétatartók; kromolitográfiák; laminálok irodai használatra; lemezek

metszetek készítéséhez; levélzáró öntapadós ragasztókorongok (1); levélzáró öntapadós ragasztókorongok (2);

litografált műtárgyak (1); litografált műtárgyak (2); litográfiái kövek; litográfiai kréta; lyukkártyák Jacquard

szövőszékekhez; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok;

metszetek; mimeográf készülékek és gépek; modellező anyagok; modellező paszta; modellező viasz, nem

fogászati célokra; mutatópálcák, nem elektromos; műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok modellezéshez;

műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak; névbadgek [hivatali

kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok (1); noteszok (2); nyomatok [metszetek]; nyomdai

alátétek, nem textilből; nyomdai betűk (1); nyomdai betűk (2); nyomtatott kották; nyomtatott órarendek,

menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra rakáshoz; orsók

írógépszalagokhoz; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és papíráru]; öntapadós

textil szalag [papíráruk]; palatáblák [íráshoz] (1); palatáblák [íráshoz](2); palavesszők; paletták festőknek;

pantográfok [rajzeszközök]; papír; papír alátétek; papír asztalterítők; papírból készült fedők fogászati tálcákhoz;

papírból készült poggyászcímkék; papírból készült szűrőanyagok; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek

tárolására; papír feliratok, zászlók; papír felvevőgépekhez; papír-írószer áruk; papír kávéfilterek; papírmasé;

papírmasnik; papírnehezékek; papírok elektrokardiográfokhoz; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy

anélkül; papír rádiótáviratokhoz; papírszalagok; papírszalagok vagy lyukkártyák számítógépprogramok

rögzítéséhez; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírtörölközők; papírvágó kések [irodai cikkek];

papírvágók [irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok; papír- vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére

élelmiszerek csomagolásánál; papírzacskók; papírzacskók gyógyászati eszközök sterilizálásához történő

használatra; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek [kréták]; pauszmásolatok (1); pauszmásolatok (2);

pauszpapír, szabásminta papír; pecsétbélyegek (1); pecsétbélyegek (2); pecsétbélyegek (3); pecsételő anyagok

papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;

poháralátétek papírból; polimer modellezőagyag; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok;

radírgumik; ragasztók irodai és otthoni célokra (1); ragasztók irodai és otthoni célokra (2); ragasztók irodai és

otthoni célokra (3); ragasztók irodai és otthoni célokra (4); ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek];

ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (1); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (2);

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

rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok [papíráruk]; sablonok,

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

söröskorsó alátétek; stencilek ételek és italok dekorálásához; szabásminták; szabókréta; számítási, számtani
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táblázatok; számok [nyomdai karakterek] ; számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat]; szedőregálok

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

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

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

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

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

tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok; tolltartó kapcsok, csipeszek; tolitörlők; többmásolatos papírok

[írószer]; töltőanyagok papírból vagy kartonból; töltőceruzák [rotringok]; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek;

tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek]; t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; ujjas előkék, papírból;

ujjnedvesítő [irodaszerek]; ujjvédők [irodai cikkek]; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; újságok;

útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; világító papír;

virágcserép burkolók papírból; visszahúzódó zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések]; viszkózlapok,

lemezek csomagolásra; vízfestmények, akvarellek; vizsgálóasztalokon használt papír; vonalkód szalagok;

vonalzók műszaki rajzokhoz; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra

papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; zászlófüzér papírból; zászlók papírból; zenélő

 üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.

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

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

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

porcelán- és fajanszáruk; acélgyapot tisztításhoz; aeroszol adagolók, nem gyógyászati használatra; agyagedények;

akváriumfedők; akváriumok (szobai); állatfésűk, lókefék; állatfésülő kesztyűk; állatsörték [kefeáruk és ecsetek];

állványok hordozható babakádakhoz; alomtálcák házi kedvenceknek; aromaolaj párologtatók, a nádból készült

párologtatók kivételével; asztaldíszek; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; asztali ecet- és olajtartók (1);

asztali ecet- és olajtartók (2); asztali füstelszívó; asztali késtartók; asztali szalvétatartók; autómosó kesztyűk;

baromfigyűrűk; bébifürdőkádak, hordozható; beltéri terráriumok [növénytermesztéshez]; beltéri terráriumok

[viváriumok]; bontófésűk; borlevegőztető berendezések; borlevegőztetők; borotvapamacsok, borotvaecsetek;

borotvapamacs tartók; borsdarálók, kézi; borstartók; bögrék, korsók; bőr fényesítéshez; búvárszivattyúk,

plungerek eldugult lefolyók tisztítására; cégtáblák, információs táblák porcelánból vagy üvegből; címkék

dekantálókhoz; cipőfényező készülékek, nem elektromos; cipőgombolók; cipőkanalak; cipőkefék; cukorfogók

[csipeszek]; cukorkásdobozok; cukortartók; cukrászati nyomózsákok; cumisüveg melegítők, nem elektromos;

csajkák, katonai evőcsészék; csepegtetőedények; csepegtetők háztartási célokra; csészealjak; csészék;

csizmahúzók; csövek és hegyek süteménydíszítéshez; darálók háztartási használatra, kézi; dekantálók,

demizsonok, üvegballonok; dezodoráló szerek személyes használatra; dézsák; diótörők; dobozok üvegből

dörzsölőeszközök [kefék]; dörzsszivacsok bőrradírozáshoz; dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; dugók

üvegből, üvegdugók; edényáruk; edények, fazekak; edényfogók és -alátétek; edényfogó kesztyűk; edénymosó

kefék; egérfogók (1); egérfogók (2); éjjeliedények; eldobható tányérok; elektromos kefék, a géprészek

kivételével; elektromos rovarcsapdák; enyvesfazekak; ételbúrák; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével;

étkészletek; étlaptartók; evőpálcikák (kínai-); fagylaltadagoló kanalak; fazekasáruk; fazékfedők; fedeles kupák,

fedeles fémkupák; fejek elektromos fogkefékhez; felfújható babakádak; felmosófej-kifacsarós vödrök;

felmosórongyok; felmosó vödör kicsavaróval; fémedények fagylalt és jeges italok készítéshez; fém súrolópárnák;

festett üvegáru; fésűk; fésűk állatoknak; fésűk (elektromos); fésűtartók; fogkefék; fogkefék (elektromos);

fogpiszkálók; fogpiszkálótartók; fogselyem; fokhagymaprések, fokhagymanyomók [konyhai eszközök]; fordító-

és kenőlapátok, spatulák konyhai használatra; forgatható ruhaszárítók; forgatható tálca asztalra; forgó

mosógépsorok; főzőedények; főzőeszközök, nem elektromos; fűszertartó szettek; grillállványok; grillek,

rostélyok [sütőeszközök]; grillkesztyűk; gumibetétes kézi ablaklehúzók tisztításhoz; gyapjúhulladék tisztításhoz;

gyertya alátétek; gyertyaoltók; gyertyatartók; gyertyatartó üvegedények [tartók]; gyümölcsprések, nem

elektromos, háztartási használatra; gyűrűk madaraknak; habverők, nem elektromos; hálós zacskók sütéshez, nem

mikrohullámú sütőkhöz; háztartási eszközök, kis méretű; háztartási hamurosták; háztartási keverőgépek, nem
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elektromos; háztartási szűrők; hordozható hűtőtáskák, nem elektromos; hot pot [gyorsfőző edények, nem

elektromos]; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tartályok italokhoz; hőszigetelt tartályok,

konténerek; húslocsoló pipetták; huzatok vasalódeszkákra; hűtőpalackok; hűtőtasakok, jégakkuk élelmiszerek és

italok hűtéséhez; italkiöntők; itatóvályúk; ivóedények; ivókürtök; ivópalackok sportoláshoz (1); ivópalackok

sportoláshoz (2); izotermikus táskák; jászlak állatoknak; jegesvödrök, hűtővödrök; jégfogó csipeszek;

jégkockaformák; kancsók; kaspók, nem papírból; kátránykenő kefék, hosszú nyéllel; kávédarálók, (kézi);

kávéfilterek, nem elektromos; kávéfőzők, nem elektromos; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek;

kefegyártáshoz használt anyagok; kefék; kefék lámpaüvegekhez; kefék tartályok tisztítására; keksztartók;

kenőecsetek; kenyérkosarak, háztartási célokra; kenyértartók; kenyérvágó deszkák; kerámiák háztartási

használatra; kertészeti kesztyűk; kerti öntözők; kesztyűk fényesítéshez; kesztyűk háztartási használatra;

kesztyűtágítók; ketrecek kedvtelésből tartott állatok részére; keverőkanalak [konyhai eszközök]; kézi habverők,

nem elektromos, háztartási használatra; kézi keverőpalackok [koktél shaker]; kis nyársak [tűk] fémből, sütéshez;

koktélkeverők; kompótos tálka; konnektorba dugható szúnyogriasztó párologtatók; konyhai darálók, nem

elektromos; konyhai dobozok, tárolók; konyhai dörzsik; konyhai eszközök, kis méretű (1); konyhai eszközök, kis

méretű (2); konyhai fogókesztyűk; konyhai vágódeszkák; kosarak háztartási használatra; kozmetikai ecsetek,

pipere ecsetek; kozmetikai eszközök; kozmetikai kompakt púderek; kozmetikai spatulák; körömkefék; kristályok

[üvegáruk]; kvarcüvegrostok, nem textilipari használatra; lábujjelválasztó szivacsok pedikűrözéshez; lapátkák

háztartási használatra; lapátkák, merőkanalak háztartási célokra; légycsapók (1); légycsapók (2); lemezek tej

kifutásának meggátlására; levesestálak; likőrös készletek; locsolókannák, öntözőkannák; lókefék; lószőr

kefekészítéshez; madárfürdők; madárkalitkák; majolika; malacperselyek; medencék [tartályok]; mellszobrok

porcelánból, terrakottából vagy üvegből; merőkanalak; merőkanalak bor kitöltéséhez; merőkanalak borok

kitöltéséhez; morzsatálcák; mosdószivacsok, szivacsok mosakodáshoz; mosdótálak, lavórok; mosódeszkák;

mozsarak konyhai használatra; mozsártörők konyhai használatra; műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból

vagy üvegből; műtojások; nadrágvasalók, nadrágakasztók; nem elektromos autoklávok főzéshez; nem elektromos

ételpárolók; nem elektromos, konyhai darálók; nem elektromos kukták; nem elektromos kuszkuszfőző edények;

nem elektromos ostya-/gofrisütők; nem elektromos tajine edények; nem elektromos tésztakészítők háztartási

használatra; nyakkendőprések; nyeles agyaglábasok; nyeles lábasok; nyélre erősített felmosórongyok; olajsütők,

nem elektromos; olvasztott kvarc [félkész termék], nem építéshez; opálüveg (1); opálüveg (2); öntőformák

[háztartási eszközök]; öntözőberendezések; öntözőfejek locsolókannákhoz; öntözők virágok és más növények

locsolásához; palacknyitók, elektromos és nem elektromos; palackok; pamuthulladék tisztításhoz; papírkosarak;

papírtálcák háztartási használatra; papírtányérok; papírtörölköző adagolók; parfümpermetezők,

illatszerpermetezők; párologtatók; perselyek; piknik kosarak edénykészlettel; piperetáskák, neszesszerek; pipetták

[borkóstoláshoz]; poharak papírból vagy műanyagból; poháralátétek, nem papírból vagy textilből; polírozó,

fényesítő anyagok, a papír, a kő és készítmények kivételével; polírozó gépek és eszközök, nem elektromos,

háztartási használatra; porcelándíszek; porcelánok; porcelán tálcák; porított üveg dekorációs célra; porolók;

porrongyok; portalanító készülékek, nem elektromos; portörlő rongy; portörlő tollseprűk; púderpamacsok;

reszelők konyhai használatra; rosták [háztartási eszközök] (1); rosták [háztartási eszközök] (2); rovarcsapdák;

ruhacsipeszek; ruhafeszítők; ruhaszárító állványok; sajtharangok; salátacsipeszek; salátás kanalak; salátástálak;

sámfák [tágítók] (1); sámfák [tágítók] (2); seprűk; seprűnyelek; serpenyők; sertéssörte kefekészítéshez; síküveg

[nyersanyag]; sminkeltávolító termékek; sminkszivacsok; sodrófák, nyújtófák háztartási használatra; sószórók;

söröskancsók; sörték kefékhez; spicckanalak [konyhai eszközök]; süteményformák; sütő alátétek; sütőformák,

süteményszaggatók; szájzuhanyok; szalvétatartók; szappanadagolók; szappantartók (1); szappantartók (2);

szarvasbőr tisztításhoz; szemeteskukák; szemöldökkefék; szempillakefék; szempilla kefék; szivacsok háztartási

használatra; szivacsos lábujjszétválasztók pedikűrözéshez; szivacstartók; szívószálak; szobrok porcelánból,

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

szódásszifonok; szórófejek öntözőcsőhöz; szőnyegporolók, prakkerek; szőnyegseprők; szöszeltávolítók,

textilborotvák elektromos vagy nem elektromos; szöszeltávolítók, textilborotvák, elektromos vagy nem

elektromos; tálak aromaolajok párologtatására; tálalátétek [asztali eszközök]; tálcák háztartási használatra; tálcák
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papírból, háztartási használatra; tányéralátétek, nem papírból vagy textilből; tányérok; tárolók, tároló edények

háztartási vagy konyhai célokra; tea cozy [teáskanna melegítő]; teafilter-tartók; teafőző tojások; teásdobozok;

teáskannák; teáskészletek [terítékek]; teaszűrők; termoszok; tésztakészítők, kézi működtetésű; tésztaszaggatók;

tésztavágók; textilből készült vödrök; tisztítóeszközök, kézi működtetésű; tisztítókóc; tisztítópárnák,

súrolószivacsok; tisztítórongyok; toaletteszközök; toalettkefék, WC-kefék; toalettpapír-tartók (1);

toalettpapír-tartók (2); tojás szétválasztók háztartási célokra, nem elektromos; tojás szétválasztók, nem

elektromos, háztartási használatra (1); tojás szétválasztók, nem elektromos, háztartási használatra (2); tojástartók;

tortalapátok; tortillanyomók, nem elektromos [konyhai eszközök]; tölcsérek; törlőkendők fényezéshez;

törölközőtartók és törölközőtartó gyűrűk; tükörtojás sütőformák; újrahasználható jégkockák; újrahasználható

szilikon ételfedők; urnák; uzsonnás dobozok; üresen árusított csepegtetők kozmetikai célokra; üstök, katlanok;

üstök, nem elektromos; üvegampullák [tartályok]; üvegáru italokhoz; üveg, beépített vékony elektromos

vezetékekkel; üvegedények, demizsonok [folyadék szállítására]; üvegek; üvegek [tárolóedények]; üveg

járműablakokhoz [félkész termék]; üvegmozaikok, nem építési célra; üveg nyers vagy félig megmunkált

állapotban, az építési üveg kivételével; üvegpalackok [tartályok]; üvegrostfonál, nem textilipari használatra;

üvegszál nem szigeteléshez vagy textilipari használatra; üvegszál nem szigetelési célra vagy textilipari

használatra; üvegtálak; üveggyapot, nem szigetelési célra; vajtartó búrák; vajtartók; vályúk; vasalóállványok;

vasalódeszkák; vázák; viaszkefék sílécekhez; viaszpolírozó készülékek, nem elektromos; virágállványok [virágok

elrendezésére]; virágcserepek; virágládák ablakba; vödrök; zárak fazékfedőkhöz; zománcozott üveg, nem

 építkezéshez; zöldségestálak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnya kötők,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik; szarongok; szoknyák;
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szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők, talárok; talpak lábbelikhez (1); talpak lábbelikhez (2); teddyk

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

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

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

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

gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz;

árbocok szörfdeszkákhoz; atléták által használt gyanták; babaágyak; babaházak (1); babaházak (2); baba

játszószőnyegek; babák; babaruhák; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések];

békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdasztal mandinerek;

biliárdasztalok; biliárdgolyók; bingó kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok];

bowling berendezések és gépezetek; bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak;

csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csocsóasztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek];

dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok;

drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok

biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe;

felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz

gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók repülőgép modellekhez;

golfkesztyűk; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló, mozdulatlan

edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők labdákhoz; gyepjavító

szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok]; halaskosarak

[horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; hegymászó hevederek; hevederek vitorlás

szörfdeszkákhoz; hinták; hintalovak; hógömbök; hokiütők; hordozható egységek videojátékok játszásához;

hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez kialakított

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko [pachinko]; paddleboardok;

paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez] sportcikkek; parittyák, csúzlik

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

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

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

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

sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok [játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok;
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sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok görsíhez; sífelszerelésekhez és szörfdeszkákhoz kialakított táskák;

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

hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; súlyemelő övek [sportcikkek]; súlyzók

(1); súlyzók (2); surfski kajakok (1); surfski kajakok (2); szánkók [sportcikkek]; szappanbuborék fújók

[játékszerek]; szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák [sportcikkek]; színházi

álarcok, maszkok; szörfdeszkák (1); szörfdeszkák (2); táblajátékok; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek;

tekebábuk (1); tekebábuk (2); telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek;

teniszhálók; teniszlabda dobó eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző berendezések; testedző övek a derék

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

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

horgászathoz/halászathoz; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik; úszóövek; ütők játékokhoz;

üveggolyók; védő párnázatok, védőtömések [sportruházat részei]; vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők

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

 vívóálarcok; zsetonok; szerencsejátékokhoz.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

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

számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához;

adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások;

állásközvetítő irodák, árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése, árusító standok

bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk,

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

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi

szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása

[irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;

költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-

vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci
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információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok

igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;

termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

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

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

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

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

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

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

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

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

biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása

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

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

audio berendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák;

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

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

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

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;
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filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

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

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

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

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

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

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

nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások;

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

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

kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

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

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hegesztéssel kapcsolatos kutatás; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 9. szám, 2020.05.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1161



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal

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

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében;

számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete

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

kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével

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

elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében;

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

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

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

technikákkal kapcsolatos kutatás; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

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

kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi

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

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

 internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  231.226

 ( 151 )  2020.04.15.

 ( 210 )  M 19 01985

 ( 220 )  2019.06.24.

 ( 732 )  Csapó Zoltán, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok; borok; alkoholos borok; asztali borok; csendes borok; édes borok;

eredetmegjelöléssel védett borok; szőlőbor; vörösbor; fehérbor; forralt borok; megerősített borok; oltalom alatt

 álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett borok.
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 ( 111 )  231.227

 ( 151 )  2020.04.15.

 ( 210 )  M 19 01987

 ( 220 )  2019.06.24.

 ( 732 )  Csapó Zoltán, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 )  Borbora

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok; borok; alkoholos borok; asztali borok; csendes borok; édes borok;

eredetmegjelöléssel védett borok; szőlőbor; vörösbor; fehérbor; forralt borok; megerősített borok; oltalom alatt

 álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett borok.

 ( 111 )  231.228

 ( 151 )  2020.04.15.

 ( 210 )  M 19 02331

 ( 220 )  2019.07.29.

 ( 732 )  Indigo Ag, Inc., Boston, Massachusetts (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  KÉRDÉSEKBŐL MEGOLDÁSOKAT TERMELÜNK

 ( 511 ) 1    Termőtalajréteg; mezőgazdasági magvak előállításához használt biotechnológiailag kialakított gének,

mikrobák és enzimek a belőlük kifejlődő növények növekedésének fokozására; növényerősítő készítmények;

növekedésserkentők a szénhidrogén-szennyeződések lebontásához használt mikrobiális termékekhez; biológiai

készítmények mezőgazdasági és kertészeti használatra szánt vetőmagok kezelésére; biológiai készítmények

mezőgazdasági használatra, nevezetesen, mezőgazdasági vetőmagok előállítása és előkészítése során használt

mikrobiális bevonatok; biológiai készítmények mezőgazdasági használatra, nevezetesen, mezőgazdasági

magvakra alkalmazott vetőmag-bevonatok az állományjavításhoz, a palánták egészségének és terméshozamának

növelésére; biológiai készítmények mezőgazdasági használatra, nevezetesen, mikrobák és enzimek, amelyek

mezőgazdasági magvakra alkalmazhatók; tápanyag-adalék a vetőmagok és növények biológiai aktivitásának

javítására műtrágyázás, valamint szennyezőanyagok biológiai kármentesítése céljából; növények növekedését

szabályozó anyagok, nevezetesen növénytermesztéshez használt biológiai mikroorganizmusok;

növényegészségügyi és növényi növekedésszabályozó vagy fokozó készítmények, nevezetesen, növényi

növekedésszabályozók mezőgazdasági használatra, beleértve a levélzetkezelést; növényegészségügy, hozam,

biotikus vagy abiotikus stresszel szembeni ellenállás javítására használatos készítmények, nevezetesen, növényi

tápanyagok és műtrágyák; növényi növekedésszabályzók rizoszféra-erősítő készítmények formájában,

nevezetesen, lombozat oltóanyagok, melyek megtelepednek a növényi szövetben, elterjednek a növények

gyökereiben és megváltoztatják a rizoszférát olyan módon, amely előnyös a növények számára a fokozott

felszívódás, a növényi tápanyagok mozgósítása, és a kórokozók elleni fejlettebb védekezés szempontjából;

mikroorganizmus-kultúrák nem orvosi vagy állatgyógyászati használatra, nevezetesen táptalajok növények

 számára.

9    Teheráru, mezőgazdasági áru, valamint ömlesztett áru szállításának és gyűjtőszállításának koordinálására,

beszerzésére és foglalására használatos letölthető számítógépes szoftverek; teheráru, mezőgazdasági áru, valamint

ömlesztett áru szállításának és gyűjtőszállításának szervezésére és kezelésére használatos letölthető számítógépes

szoftverek; szállításra rendelkezésre álló teheráru, mezőgazdasági áru, valamint ömlesztett áru értékesítésének és

gyűjtőszállítási lehetőségeinek meghatározására használatos letölthető számítógépes szoftverek; letölthető

számítógépes szoftverek, amelyek a felhasználókat teherárura, mezőgazdasági árura, valamint ömlesztett árura

vonatkozó információkat és adatokat tartalmazó, kereshető adatbázisokhoz kapcsolják; letölthető számítógépes

szoftverek, amelyek a felhasználókat teherárura, mezőgazdasági árura, valamint ömlesztett árura vonatkozó

információkat és adatokat, nevezetesen tranzakciós adatokat, piaci adatokat, mérlegjegyeket, várakozási időt,

távolságot, helyszínt és árakat tartalmazó, kereshető adatbázisokhoz kapcsolják; letölthető számítógépes
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szoftverek teheráru, mezőgazdasági áru, valamint ömlesztett áru szállításához használatos szállítási eszközök

menetirányításához; letölthető számítógépes szoftverek ellátásilánc-menedzsmenthez mezőgazdaság területén;

letölthető számítógépes szoftverek az ellátásilánc-kezelési szolgáltatások szolgáltatói és fogyasztói számára,

nevezetesen olyan szoftverek, amelyek megjelenítik a járműkapacitás adatait a rendelkezésre álló

rakományadatokkal való összehasonlítás céljából, valamint a teherfuvarozás valós idejű elektronikus nyomon

követését és megfigyelését térképbe ágyazva; letölthető számítógépes szoftverek szállításra kész teheráru,

mezőgazdasági áru, valamint ömlesztett áru termékértékesítési helyének megjelenítésére, szállításra kész

teheráru, mezőgazdasági áru és ömlesztett áru lehetséges szállítási helyének és a szállítási eszközök helyének

megjelenítésére; letölthető számítógépes szoftverek rakományadatok és információk elektronikus nyomon

követésének és megfigyelésének elemzésére és megjelenítésére, nevezetesen a környezeti feltételek, a földrajzi

helyzet, az időjárási viszonyok és a piaci feltételek mérésére; elektronikus eszköz a szállítóeszközök helyzetére és

működésére, valamint a teheráru, a mezőgazdasági áru és az ömlesztett áru környezeti feltételeire vonatkozó

 adatok meghatározására, nyomon követésére, megfigyelésére, rögzítésére és jelentésére.

 30    Liszt; búzaliszt; kelt tészták készítésére szolgáló keverékek; rizs; feldolgozott zab; zabliszt; zabtöret;

zabdara; granola (müzli); pattogatott kukorica; pattogatni való kukorica; kész pattogatott kukorica; ízesítővel

bevont pattogtatott kukorica; rizssütemény; kuszkusz; farina liszt; kukoricadara; rizstészta; kukoricaliszt; tortilla

 chips.

 31    Magvak; genetikailag módosított mezőgazdasági vetőmagok; mezőgazdasági vetőmagok; föld, rizoszféra és

endofitikus organizmusok, melyeket magvak összetevőjeként értékesítenek; növényekkel társított mikrobák

vetőmagvak, nevezetesen terménymagvak, zöldségmagok, és más, kereskedelmi szempontból fontos növények

magvainak szerves részeként értékesítve; a fentiek mindegyike kivéve táskavirág, lochroma, réti perje, Salix

laevigata (vörös fűz), zsálya, szójabab, fikusz, cikória, kukorica, vörös cikória és paradicsommagok, továbbá

 kivéve az indigó, Amorpha és Baptisia nemzetség magjait; talajtakaró anyag (mulcs).

 35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adatok számítógépes adatbázisba történő

rendszerezése és szerkesztése; beszerzési ügynöki szolgáltatások; mezőgazdasági termények beszerzésével,

megvásárlásával és eladásával kapcsolatos üzleti közvetítői és tanácsadási szolgáltatások; viszonteladói

szolgáltatások, nevezetesen, forgalmazási szolgáltatások a mezőgazdasági termények terén; garantált árképzési

program szolgáltatás nyújtása mezőgazdasági termények területén; egyesületi szolgáltatások, nevezetesen

széndioxid és más üvegházhatású gázok megkötésére vonatkozó mezőgazdasági szabványok átvételének és

elfogadásának népszerűsítése; széndioxid és más üvegházhatású gázok gazdálkodás során való megkötésére

vonatkozó önkéntes általános ipari szabványok népszerűsítése; online piactér biztosítása széndioxid- és más

üvegházhatású gázkibocsátási jóváírások, egységek és ellentételezések eladói és vásárlói részére;

ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos szolgáltatások; kedvezményprogram adminisztrációja, amely program

lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy árukra és szolgáltatásokra kedvezményeket kapjanak; ösztönző program

adminisztrációja, amely program lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy prémium termékekhez és

szolgáltatásokhoz jussanak, prémium árakat kapjanak a nyújtott szolgáltatásokért és elsőbbségi hozzáférést

biztosít szállítási munkákhoz; ösztönző program biztosítása teheráru, mezőgazdasági áru, ömlesztett áru gyártói,

ügynökei, eladói és vevői részére, amely szállítási és raktározási szolgáltatásokhoz való elsőbbségi hozzáférést

tesz lehetővé a résztvevők számára; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; vásárlókat célzó

kedvezményekre, ösztönzőkre, árképzésre, jóváírásokra és jutalomra vonatkozó programokról szóló tájékoztatást

tartalmazó weboldal biztosítása; teheráru, mezőgazdasági áru és ömlesztett áru fuvarozásának pénzügyi

költségeiről és környezeti hatásáról szóló tájékoztatást tartalmazó weboldal biztosítása; környezetvédelmi

ösztönzőkről szóló tájékoztatást tartalmazó weboldal biztosítása; fuvarozásügynöki szolgáltatás teheráru,

mezőgazdasági áru és ömlesztett áru szállítására; online fuvarbörze biztosítása a szállítmányozók, fuvarozók és a

gépjárművezetők számára; online piactér biztosítása szállítási szolgáltatásokkal kapcsolatban teheráru,

mezőgazdasági áru és ömlesztett áru gyártói, ügynökei, eladói és vevői részére; üzleti szolgáltatások, nevezetesen

fuvarozási tarifa összehasonlításának és kereskedelmi információnak a biztosítása; fuvarozókról,

szállítmányozókról, gépjárművezetőkről és szállítási lehetőségekről véleményeket tartalmazó interaktív weboldal
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 biztosítása.

 36    Biztosítási szolgáltatások, nevezetesen, többféle veszélyre kiterjedő terménybiztosítás, termény

jégkárbiztosítás jegyzése és a viszontbiztosítás jegyzése a termény- és a nemzetközi üzletág területén; tanácsadás,

irányelvek megfogalmazása és kárigények feldolgozása a terménybiztosítás területén; biztosítási konzultáció és

információk; mezőgazdasági biztosítással kapcsolatos ügynöki szolgáltatások; hitelkeretek kibocsátásával,

fogadásával és továbbításával kapcsolatban biztosított pénzügyi szolgáltatások, nevezetesen hitel-feldolgozási

szolgáltatások; működőtőke-finanszírozás biztosítása kisvállalkozások, kisvállalkozások tulajdonosai és

gazdálkodók számára; pénzügyileg garantált finanszírozás; beszerzési, vételi és eladási lehetőségekkel

kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások kereskedelmi közvetítői szolgáltatásai a mezőgazdasági termények terén;

kibocsátható széndioxid mennyiségi egységekkel való közvetítői tevékenység; kibocsátható üvegházhatású gáz

mennyiségi egységekkel való közvetítői tevékenység; széndioxid kibocsátható egység ellentételezésekkel való

közvetítői tevékenység; kibocsátható széndioxid és más üvegházhatású gáz mennyiségi egységekkel,

jóváírásokkal vagy ellentételezésekkel kapcsolatos közvetítői tevékenység az ellentételezések termelőinek

nevében; üvegházhatású gáz ellentételezésekkel való közvetítői tevékenység; kibocsátható széndioxid és más

üvegházhatású gáz mennyiségi egységek, jóváírások és ellentételezések kereskedelme; pénzügyi szolgáltatások,

nevezetesen kibocsátás-csökkentő projektek finanszírozása és azokba való tőkebefektetések; befektetési

szolgáltatások és szponzorálás mások részére széndioxidkibocsátás-ellentételezési programok és azokkal

 kapcsolatos projektek területén.

 38    Távközlési szolgáltatások, nevezetesen hívások, SMS-üzenetek, MMS-üzenetek és leküldéses (push)

értesítések irányítása gépjárművezetők, fuvarozók, szállítmányozók és más szállítóeszközt biztosítók részére, és

 teheráru, mezőgazdasági áru, ömlesztett áru gyártói, közvetítői, eladói és vevői részére.

 39    Teheráru, mezőgazdasági áru és ömlesztett áru szállításának megszervezése; teheráru, mezőgazdasági áru és

ömlesztett áru raktározásának és megfigyelésének biztosítása; szállítmányozási közvetítői tevékenység; teheráru,

mezőgazdasági áru és ömlesztett áru szállításával kapcsolatos információ biztosítása; szállítmányozás;

szállítmányozási tarifákkal kapcsolatos információ biztosítása; részrakományok leszállítása, nevezetesen több

mint egy félhez tartozó teher áru-, mezőgazdasági áru- és ömlesztett áru-rakományok megszervezése és

leszállítása; szolgáltatások biztosítása azonosítással ellátott teheráru-, mezőgazdasági áru-, ömlesztett

áru-rakományok helymeghatározásához, felkutatásához, egyeztetéséhez, foglalásához, kezeléséhez és nyomon

 követéséhez.

 40    Mások részére történő biogyártás, nevezetesen magvak előállítása a gyártási folyamatban biológiai

mikroorganizmusok felhasználásával, amely szolgáltatások közül egyik sem vonatkozik az indigó, Amorpha és

 Baptisa nemzetségek növényeire és magjaira; kötegelt biológiai kezelési szolgáltatások.

 41    Oktatási információk szolgáltatása széndioxid és más üvegházhatású gázok megkötésével kapcsolatban;

oktatási szolgáltatások, nevezetesen széndioxid és más üvegházhatású gázok megkötésével kapcsolatos

 programok lebonyolítása.

 42    Technológiai kutatás és fejlesztés a mezőgazdaság területén; technológiai kutatás és fejlesztés, és azokhoz

kapcsolódó tanácsadás a mezőgazdaság területén; tudományos kutatás és fejlesztés; mezőgazdasági technológiák

és mezőgazdasági hozamok megfigyelése tudományos kutatási célokra; tudományos adatelemzés a mezőgazdaság

területén; adatszerzés és adatgyűjtés kalibrálási és koordináta-mérő célokra; adat-automatizálási és -gyűjtési

szolgáltatások zárt forráskódú szoftverek alkalmazásával szolgáltatási adatok kiértékelésére, elemzésére és

gyűjtésére; agrokémiával kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások és tanácsadás; tesztelés, ellenőrzés

vagy kutatás a mezőgazdaság területén; mezőgazdasági kutatás; nem letölthető szoftver; információ, tanácsadás

és konzultáció biztosítása széndioxidkibocsátás-ellentételezéssel kapcsolatban; széndioxid és más üvegházhatású

gázok mezőgazdasági megkötésére vonatkozó technológiához kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; széndioxid

és más üvegházhatású gázok megkötésére vonatkozó regeneratív gazdálkodási gyakorlatokhoz kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; mezőgazdasággal, valamint a talajban lévő kötöttszénnel, széndioxid-kibocsátással és

környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kibocsátható széndioxid és más

üvegházhatású gáz ellentételezés mérése és hitelesítése; a talajban lévő kötöttszén, széndioxid kibocsátás és más
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üvegházhatású gáz kibocsátás mérése, elemzése és hitelesítése; adatgyűjtéshez és elemzéshez használt

számítógépes szoftver platformhoz kapcsolódó platform mint szolgáltatás (PaaS) szolgáltatások széndioxid és

más üvegházhatású gázok megkötésének kutatása során való használathoz; teheráru, mezőgazdasági áru és

ömlesztett áru szállításának és gyűjtőszállításának koordinálására, beszerzésére és foglalására használatos nem

letölthető szoftverek biztosítása; teheráru, mezőgazdasági áru, valamint ömlesztett áru szállításának és

gyűjtőszállításának szervezésére és kezelésére használatos nem letölthető számítógépes szoftverek; szoftver mint

szolgáltatás [SaaS] szolgáltatások, nevezetesen szállításra rendelkezésre álló teheráru, mezőgazdasági áru,

valamint ömlesztett áru értékesítésének és gyűjtőszállítási lehetőségeinek meghatározására használatos szoftver;

szoftver mint szolgáltatás [SaaS] szolgáltatások, nevezetesen felhasználókat olyan adatbázisokhoz kapcsoló

szoftver, amelyek teherárura, mezőgazdasági árura, valamint ömlesztett árura vonatkozó információkat és

adatokat tartalmaznak; szoftver mint szolgáltatás [SaaS] szolgáltatások, nevezetesen felhasználókat olyan

adatbázisokhoz kapcsoló szoftver, amelyek teherárura, mezőgazdasági árura, valamint ömlesztett árura vonatkozó

információkat és adatokat tartalmaznak, nevezetesen tranzakciós adatokat, piaci adatokat, mérlegjegyeket,

várakozási időt, távolságot, helyszínt és árakat; szoftver mint szolgáltatás [SaaS] szolgáltatások, nevezetesen

szoftverek teheráru, mezőgazdasági áru, valamint ömlesztett áru szállításához használatos szállítási eszközök

menetirányításához; szoftver mint szolgáltatás [SaaS] szolgáltatások, nevezetesen a mezőgazdaság területén az

ellátásilánc-menedzsmenthez kapcsolódó kereshető adatbázisokhoz való kapcsolódásához használatos szoftverek;

szoftver mint szolgáltatás [SaaS] szolgáltatások, nevezetesen szoftverek az ellátásilánc-kezelési szolgáltatások

szolgáltatói és fogyasztói számára, nevezetesen olyan szoftverek, amelyek a járműkapacitás adatait jelenítik meg

a rendelkezésre álló rakományadatokkal való összehasonlítás céljából; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]

szolgáltatások, nevezetesen szállításra kész teheráru, mezőgazdasági áru, valamint ömlesztett áru értékesítési

helyének megjelenítésére, szállításra kész teheráru, mezőgazdasági áru és ömlesztett áru lehetséges szállítási

helyének és a szállítási eszközök helyének megjelenítésére; szoftver mint szolgáltatás [SaaS] szolgáltatások,

nevezetesen szoftverek a rakományadatok és információk elektronikus nyomon követésének és megfigyelésének

megjelenítésére, nevezetesen a környezeti feltételek, a földrajzi helyzet, az időjárási viszonyok és a piaci

feltételek mérésére, valamint a teherfuvarozás valós idejű elektronikus nyomon követésére és teherfuvarozás egy

 térkép részeként való megfigyelésére.

 44    Agronómiai szaktanácsadó szolgáltatások; mezőgazdasági tanácsadás; mezőgazdasági tanácsadás

regeneratív gazdálkodási gyakorlatokkal kapcsolatban; online adatbázis biztosítása, amely információkat

tartalmaz mezőgazdasági célokra szánt növény- és maggyűjteményekről, széndioxid és más üvegházhatású gázok

 kibocsátásának mezőgazdasági folyamatok révén történő csökkentéséről.

 ( 111 )  231.229

 ( 151 )  2020.04.15.

 ( 210 )  M 19 02446

 ( 220 )  2019.08.07.

 ( 732 )  Rédei Kertimag Vetőmagkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Réde (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Vetőmag tartósító anyagok.

  31    Madáreledelek; magvak; palánták; rózsatövek; táplálék házi kedvenceknek; virághagymák.

 ( 111 )  231.232

 ( 151 )  2020.04.15.

 ( 210 )  M 18 02751

 ( 220 )  2018.09.19.

 ( 732 )  Szöllősi Balázs, Kecskemét (HU)
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 ( 541 )  Spiritcard

 ( 511 )  16    Bónok, utalványok, gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; könyvecskék, brosúrák, öntapadós címkék, matricák

 [papíripari]; játékkártyák; nyomdabetűk; klisék.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketingszolgáltatások; üzleti információk, kereskedelmi és üzleti

 kapcsolattartási adatok biztosítása, üzleti tájékoztatás, információnyújtás, üzleti vizsgálatok, kutatások.

 36    Kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; hitelkártyák

 kibocsátása.

 ( 111 )  231.233

 ( 151 )  2020.04.15.

 ( 210 )  M 19 03121

 ( 220 )  2019.10.09.

 ( 732 )  Brassó Kamilla, Budapest (HU)

 Hegedűs Zoltán, Aszód (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsónadrágok; alsóneműk; bodyk (alsóruházat); cipőfelsőrészek;

díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok,

felöltők; felsőruházat; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdősapkák;

fürdőszandálok, fürdőcipők; harisnyanadrágok; harisnyák; hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek; kalapok;

kerékpáros öltözékek; kesztyűk (ruházat); kezeslábasok (felsőruházat); készruhák; kombinék (alsóneműk);

kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruhaneműk); kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők; magas szárú cipők;

melegítők, szvetterek; mellények; melltartók; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák;

nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat

gépkocsivezetőknek; sapkák; sálak; síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik;

strandruhák; szandálok; szoknyák; tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk;

 vízhatlan ruházat; zoknik; övek (ruházat); csuklyák, kapucnik (ruházat).

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely

kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás);

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információsügynökségek,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; kirakatrendezés, online kirakat tervezés és

készítés; reklámozás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok (röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták) kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete

távközlési médiumban; rádiós reklámozás; reklámszövegek szerkesztése és publikálása; statisztikák összeállítása;

számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk; vásárlási megrendelések

ügyintézése; webshop üzemeltetés; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám

szolgáltatások; kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbi árukkal kapcsolatban: ruházati cikkek, cipők,

kalapáruk; alsónadrágok; alsóneműk; bodyk (alsóruházat); cipőfelsőrészek; csuklyák, kapucnik (ruházat);

díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok,

felöltők; felsőruházat; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdősapkák;

fürdőszandálok, fürdőcipők; harisnyanadrágok; harisnyák; hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek; kalapok;

kerékpáros öltözékek; kesztyűk (ruházat); kezeslábasok (felsőruházat); készruhák; kombinék (alsóneműk);
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kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruhaneműk); kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők; magas szárú cipők;

melegítők, szvetterek; mellények; melltartók; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák;

nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat

gépkocsivezetőknek; sapkák; sálak; síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik;

strandruhák; szandálok; szoknyák; tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk;

 vízhatlan ruházat; zoknik; övek (ruházat).

 ( 111 )  231.236

 ( 151 )  2020.04.15.

 ( 210 )  M 19 02862

 ( 220 )  2019.09.19.

 ( 732 )  XXI. század Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Péter ügyvéd, Tóth Péter Bence Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Diagramok; fényképek; folyóiratok; hírlevelek; katalógusok; képek; képeslapok; levelezőlapok;

képregények; könyvecskék; brosúrák (1); könyvecskék; brosúrák (2); könyvek; magazinok (időszaki lapok);

mappák; naptárak; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; papír feliratok; zászlók; plakátok; falragaszok;

poszterek; prospektusok; scrapbook; albumok; szórólapok; tanítási és oktatási anyagok; újságok; üdvözlőlapok;

 üdvözlőkártyák; zacskók csomagolásra; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

 35    Célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click

(PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós

reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; reklámügynökségek; hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri

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

szövegszerkesztés; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési

célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti információk;

 üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás; elektronikus levelezés; hírügynökségek;

hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; mobiltelefonos kommunikáció;

nagysebességű adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); üzenetek

 és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; video on-demand közvetítések.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok eszmecserék; kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; fényképészet fotóriportok készítése; gyakorlati képzés; klubszolgáltatások;

know-how átadása konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; riporteri szolgáltatások; sportversenyek

rendezése szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és

lebonyolitása; színházi produkciók; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tördelési szolgáltatások, nem

 hirdetési célokra; versenyek szervezése; videorögzítés.

 ( 111 )  231.238

 ( 151 )  2020.04.15.
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 ( 210 )  M 19 02844

 ( 220 )  2019.09.18.

 ( 732 )  "MAGYAR TERMÉK" Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fogkrémek; illatszer készítmények; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikai

szerek állatok számára; mosodai készítmények; mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem

gyógyászati használatra; szappan; tisztítószerek háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási

 célokra; vegytisztító készítmények.

 29    Baromfi, nem élő; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra; csemegekukorica, feldolgozott;

csemegeuborka; disznóhús; disznózsír; étkezési olajok; földimogyoró, elkészítve; gomba, tartósított;

gyümölcsbefőttek; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek;

húskivonatok; húsok; hús, tartósított; kolbász; lekvárok |citrusfélékből]; levesek; magvak, elkészítve; margarin;

mazsola; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín; olívaolaj, étkezési; paradicsomlé főzéshez;

paradicsompüré; préselt gyümölcspép; repceolaj, étkezési; rizstej; sajtok; savanyúságok; sonka; sózott hal; sózott

hús; sültburgonya, chips; tej; tejtermékek; tofu; tojások; tonhal [nem élő]; vadhús; vaj; zöldségek, főtt; zöldségek,

 tartósított; zöldségkonzervek; zöldségsaláták; zselék; zsírok, étkezési.

 30    Cukor; csokoládé; ecet; édességek karácsonyfák díszítéséhez; élesztő; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő;

fagylaltok és jégkrémek; fűszerek, ízesítők; gabonakészítmények; glutén [sikér] étkezési használatra; glükóz

étkezési használatra; húslé, mártás, szaft; húsos piték; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek

süteményekhez [kivéve illóolajok]; jég, természetes vagy mesterséges; kakaó; kakaóalapú italok; kamillaalapú

italok; kávé; kávé alapú italok; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó;

kovász; liszt; lisztből készült tészták; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; marcipán;

metélttészta-alapú készételek; méz; mustár; müzli; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz; pizza; pótkávé;

 rágógumi; rizs; salátaöntetek; sütőpor; szendvicsek; tea; természetes édesítőszerek; zab alapú ételek.

 31    Cukornád; cserjék; élőállatok; fák [növények]; friss gyümölcsök; friss kerti gyógynövények; friss

zöldségek; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; kagylók, élő; kakaóbab,

nyers; karácsonyfák; kezeletlen fűrészáru; komló; koszorúk élő virágokból; kukorica; kutyaeledelek [kekszfélék];

liszt állatoknak; madáreledelek; magvak; magvak [gabona]; növények; nyers faanyag, fűrészáru; palánták;

rózsatövek; szalma alom; szalma [takarmány]; szemes gabona, feldolgozatlan; széna; Tenyészállat-állomány;

 termékek állatok hízlalására; természetes gyep; tojások keltetéshez [megtermékenyített]; virágok.

 32    Alkoholmentes italok; ásványvíz [italok]; asztali vizek; energiaitalok; gyümölcslevek; izotóniás italok;

készítmények italokhoz; komlókivonatok sör előállításához; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok];

pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörök; szénsavas víz; szódavíz; szőlőmust; szörpök

 italokhoz; üdítőitalok; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

  42    Mérnöki munkák és szolgáltatások; minőségellenőrzés.

 ( 111 )  231.249

 ( 151 )  2020.04.16.

 ( 210 )  M 19 02960

 ( 220 )  2019.09.26.

 ( 732 )  BOIRON, Messimy (FR)
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 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  BOIRON - nagy becsben tartjuk az egészségét

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; fényezőszerek bútorokhoz és padlóhoz; tisztító-,

fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; toalett szappanok; testápoló dezodorok; egészségügyi

készítmények mint piperecikkek; illatszerek, esszenciális olajok (illóolajok), kozmetikai szerek; krémek testre és

arcra, tisztító tejek kozmetika használatra, kozmetikai maszkok; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; puhító

hintőpor pipere célokra; fürdő- és tusolózselé; napolajok, krémek és tejek; nem gyógyhatású ajakrúzsok; nyugtató

kozmetikai balzsamok, krémek, pomádék és kenőcsök; hidratáló kozmetikai balzsamok, krémek, pomádék,

kenőcsök, hajápoló folyadékok; kozmetikai balzsamok és krémek hajra; samponok; szájhigiénés készítmények;

szájvizek, nem gyógyászati célra; nem gyógyhatású fogkrémek; nem gyógyhatású fogkrémek paszta, gél vagy

 rágógumi formájában.

5    Gyógyszerészeti készítmények, homeopátiás gyógyszerek; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények;

gyógyszeres fogkrémek; szájöblítők gyógyászati használatra; dezodorok; egészségügyi készítmények gyógyászati

célokra; higiéniai készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált

diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok,

kötszeranyagok; orvosi és sebészeti kötszerek; szorítókötések, borogatások; gyógyszeres borogatások; sterilizáló

termékek; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló

 készítmények; gombaölő szerek(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; tartályok gyógyszerek

alkalmazására, adagolására; csövek orvosi használatra gyógyszerek beadásához; fecskendők gyógyszerekhez;

kanalak gyógyszerek beadásához; cseppentők gyógyszerek beadásához; tabletta adagolók orvosi használatra

gyógyszerek elosztásához és adagolásához betegek számára; kémiailag aktivált hideg zselés borogatások orvosi

használatra; kémiailag aktivált forró zselés borogatások orvosi használatra; termoelektromos borogatások

(sebészeti); kompressziós ruhák; nyomókötések; sebészeti steril lepedők; rugalmas kötszerek; művégtagok,

műszemek és műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök

fogyatékkal élő személyek számára; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők

 gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

 ( 111 )  231.264

 ( 151 )  2020.04.17.

 ( 210 )  M 19 03676

 ( 220 )  2019.12.03.

 ( 732 )  Szűcs Pál, Szentes (HU)

 ( 740 )  D&G Dobos Gerlai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Karton; kartonpapír; papírzsebkendők háztartási használatra; eldobható szalvéták; egészségügyi papír,

WC-papír; papír háztartási célokra; egészségügyi papírok; higiéniai papír kéztörlők; konyhai papírtörlők

[tekercsek]; nedvszívó papír; papír arctörlők; papír kéztörlők; papír törlőkendők; papír WC-ülőke borítók;

WC-papír tekercsek; WC-papír; WC-papír tekercs formájában; WC-papír, toalettpapír; WC-papírok,

toalettpapírok; papírtörlők; papírtörlők, papírtörölközők; papírtörlők tisztítási célokra; papírzsebkendők,

papírtörlők; papírszalvéták; papírok szalvétához; papírból készült zsebkendők; papírzsebkendő; papírzsebkendők;

 papírtörölközők; sminkeltávolító papírkendők; sminkeltávolító papírpárnák, korongok.

 ( 111 )  231.306

 ( 151 )  2020.04.16.

 ( 210 )  M 19 01758
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 ( 220 )  2019.06.03.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  STILETTO RUN

 ( 511 )  16    Papír és karton; papírból és kartonból készült áruk; nyomtatványok; könyvkötő anyagok; fényképek;

irodaszer; író-, rajz- és jelölő eszközök és azok tartótokja; matematikai és geometriai eszközök és azok tartótokja;

ragasztók papír- vagy háztartási célokra; művészi anyagok; ecsetek; írógépek és irodai kellékek; oktatási és

oktatási anyagok; csomagoló és csomagolóanyagok; műanyag csomagolóanyagok; ajándék csomagolás; papír- és

műanyagzacskók; szövetek; papír zsebkendő; nyomatok; plakátok; fényképek; kártyák; üdvözlőkártyák; ajándék

címkék; naptárak; naplók; nyomdai betűk; nyomólapok; kiadványok; könyvek; brosúrák; kézikönyvek;

folyóiratok; időszakos kiadványok; újságok; hírlevelek; matricák; nyomás érzékeny matricák; könyvborítók;

 könyvjelzések; az összes fent említett áru alkatrészei, szerelvényei és tartozékai.

  35    Reklám- és promóciós tevékenységek szórakoztató és sporteseményekkel kapcsolatban.

 41    Szórakozás; oktatás; kiképzés; sport- és kulturális tevékenységek; sportesemények szervezése és

működtetése; játékok és versenyek szervezése és működtetése; tehetségkutatók, bemutatók és divatbemutatók

szervezése és működtetése; tehetségkutató versenyek és szépségversenyek szervezése; kiadás; felvétel; filmek és

felvételek készítése; filmek és előadások rendezése; képesítések és díjak megítélése és átadása; partik, fesztiválok

és szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; zenei, rádiós, drámai és televíziós szórakoztatás;

előadások; DJ szolgáltatások; fényképészeti szolgáltatások és fényképészeti kiállítások; fényképészeti riportok;

színházi és koncertjegyek foglalási szolgáltatásai; az összes fent említett tájékoztatás, tanácsadás és támogatási

tevékenység beleértve az összes fent említett szolgáltatást, az interneten, a világhálón és/vagy kommunikációs

 hálózatokon keresztül.

 ( 111 )  231.312

 ( 151 )  2020.04.16.

 ( 210 )  M 19 03065

 ( 220 )  2019.10.07.

 ( 732 )  Jámbor Ottilia Szilvia, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Budai Zoltán, Szeged

  

( 546 )

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  231.322

 ( 151 )  2020.04.21.

 ( 210 )  M 19 03369

 ( 220 )  2019.11.04.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
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 ( 740 )  Ágni Zsolt TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen

  ( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz), gyakorlati képzés (szemléltetés), know-how átadása

(képzés), oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, személyes oktatófórumok

 rendezése és levezetése.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, masszázs, orvosi ellátás, orvosi szolgáltatások,

 távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  231.326

 ( 151 )  2020.04.21.

 ( 210 )  M 19 03081

 ( 220 )  2019.10.08.

 ( 732 )  Glósz és Társa Profitcentrum Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás.

  41    Oktatás biztosítása; szakmai képzés.

  42    Mérnöki munkák, szolgáltatások; tudományos kutatás; technológiai szaktanácsadás.

 ( 111 )  231.328

 ( 151 )  2020.04.21.

 ( 210 )  M 19 03209

 ( 220 )  2019.10.18.

 ( 732 )  Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csete Lívia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés, szakmai képzés, alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, coaching, eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások, knowhow átadása, konferenciák szervezése és

lebonyolítása, mentorálás, online, nem letölthető videók biztosítása, oktatás biztosítása, oktatási vizsgáztatás,

 pályaválasztási tanácsadás, oktatási információs szolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  231.329

 ( 151 )  2020.04.21.

 ( 210 )  M 19 03210

 ( 220 )  2019.10.18.

 ( 732 )  Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Csete Lívia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés, szakmai képzés, alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, coaching, eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások, knowhow átadása, konferenciák szervezése és

lebonyolítása, mentorálás, online, nem letölthető videók biztosítása, oktatás biztosítása, oktatási vizsgáztatás,

 pályaválasztási tanácsadás, oktatási információs szolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  231.330

 ( 151 )  2020.04.21.

 ( 210 )  M 19 03213

 ( 220 )  2019.10.11.

 ( 732 )  Dr. Katona Gábor, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; atlétatrikók; baba nadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bokacsizmák (1); bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók;

bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák;

felsőruházat; futballcipők; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok;

fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; hálóköntösök, pongyolák;

harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok

(2); ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; jodhpur nadrágok,

lovaglónadrágok; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik; karate egyenruhák; kerékpáros ruházat; készruhák;

kesztyűk; kétujjas kesztyűk (1); kétujjas kesztyűk (2); kombinék [alsónemű]; kötények [ruházat]; kötényruhák;

kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); legging nadrágok, cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények;

melltartók; műbőr ruházat; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok, munkaruhák; öltönyök; övek [ruházat];

papucsok; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött

pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; sálak; sálak [nyaksálak]; sapkák;

sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy

szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2); strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses

kabátok; szövetkabátok, felöltők; teddyk [alsónemű]; tornacipők; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikó

 [alsónemű], kombiné; trikók; zoknik.

 ( 111 )  231.331

 ( 151 )  2020.04.21.

 ( 210 )  M 19 03215

 ( 220 )  2019.10.11.

 ( 732 )  Bimbó Dávid, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Borok házhozszállítása; étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok

 kézbesítése; készételek és italok házhozszállítása; pizza kiszállítás; szeszesitalok házhozszállítása.

 43    Elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering

bankettekre; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali

fogyasztásra; étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési szolgáltatások iskolák számára; étel és ital catering

szolgáltatások kiállítóhelyek számára; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátóipar;
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vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése; üzleti célú étkeztetési

 szolgáltatások; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára.

 ( 111 )  231.332

 ( 151 )  2020.04.21.

 ( 210 )  M 19 03216

 ( 220 )  2019.10.17.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  REPACOOL

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek, személyes higiéniai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kúpok (végbél vagy hüvely);

aranyér elleni kenőcsök; aranyér kúpok; aranyér elleni készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra;

vitaminkészítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények

 gyógyászati használatra.

 ( 111 )  231.335

 ( 151 )  2020.04.21.

 ( 210 )  M 19 03082

 ( 220 )  2019.10.08.

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

 ( 541 )  Múzsa

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

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

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

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

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

táncbemutatók; élő zene szolgáltatása; élő zenei előadások; élő zenei koncertek; előadóművészek szolgáltatásai;

fesztiválok szervezése; kabaré, karaoke bár szolgáltatások; klubok szórakoztató szolgáltatási; koncert

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

partiszervezés; szállodák által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; színpadi show-k szervezése;

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

 lebonyolítása; zenei szórakoztatás szervezése; zenés szórakoztatás.

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

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

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

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

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

 vendéglátás.

 ( 111 )  231.338

 ( 151 )  2020.04.23.

 ( 210 )  M 19 03490

 ( 220 )  2019.11.18.

 ( 732 )  Szente Gergely, Mályi (HU)

 Tóth Enikő, Debrecen (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  41    Táncbemutatók szervezése; tánccal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tánciskolák; táncoktatás

felnőtteknek; táncoktatás gyerekeknek; táncoktatás nyújtása; táncos bemutatók szervezése; táncos előadások

bemutatása; táncos események szervezése; táncos rendezvények; táncos rendezvények szervezése; tánctermi

 szolgáltatások; táncversenyek szervezése; táncstúdiók.

 ( 111 )  231.340

 ( 151 )  2020.04.24.

 ( 210 )  M 19 03509

 ( 220 )  2019.11.19.

 ( 732 )  HC Központ Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Otthon Centrum Pénzügyek

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  231.341

 ( 151 )  2020.04.23.

 ( 210 )  M 19 03497

 ( 220 )  2019.11.14.

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

 ( 740 )  dr. Bőgős Péter, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

  38    Távközlés.

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

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

 ( 111 )  231.344

 ( 151 )  2020.04.23.

 ( 210 )  M 19 03478

 ( 220 )  2019.11.15.

 ( 732 )  Reinhofer Balázs, Sopronkövesd (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; fűrészekkel,

fűrészgépekkel és tartozékaival kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

 szogáltatások.

 41    Online szórakoztatás; online, nem letölthető videók biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak

 biztosítása; online oktatás biztosítása.
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 ( 111 )  231.360

 ( 151 )  2020.05.05.

 ( 210 )  M 19 03371

 ( 220 )  2019.11.05.

 ( 732 )  Müller GmbH & Co. KG, Ulm (DE)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Mesterséges édesítőszerek [vegyi készítmények].

5    Diétás termékek gyógyászati célokra; diétás étel-kiegészítők; táplálékkiegészítők diétás célokra; vitamin

 italok.

 29    Gyümölcsbefőttek; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; főtt gyümölcsök; zselék; zöldségkrémek;

kenésre való gyümölcsök és zöldségek; tartósított, szárított és főtt gyümölcs és zöldség; kandírozott,

kristályosított gyümölcsök; tejsavó; feldolgozott diófélék; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; lekvárok lenmagból;

gyümölcspürék; hús alapú mousse kalóriacsökkentő (csökkentett energia-tartalmú) édesítőszerekkel; cukrozott

 gyömbér; gyümölcsös szeletek kalóriacsökkentő (csökkentett energia-tartalmú) édesítőszerekkel.

 30    Ecet; cukor; müzli; müzliszeletek; gabonaszeletek; zabdara; feldolgozott búzakorpa emberi fogyasztásra;

búzacsíra; feldolgozott zabkorpa emberi fogyasztásra; a 30. osztályba tartozó savótartalmú édességek; a 30.

osztályba tartozó gyümölcsöt tartalmazó édességek, amennyiben a 30. osztályba tartoznak; rizs gofri; kakaó és

helyettesítői; kapucsínók; eszpresszókávé; csokoládés italporok; finom pékáruk és cukoráruk; brownies (kis

csokoládés sütemények); eclair fánkok; madeleine (teasütemény); csokoládé; csokoládés édességek;

csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéval bevont dió/mogyoró; csokoládé drazsé; tejkaramella; pralinék; petits

fours [sütemény]; mozart golyó (csokoládé); nugát; mandulás nugát; karamellák [cukorkák]; csokoládé szeletek;

édességek zselével; csokoládéval borított gyömbér; gumicukorkák; édesgyökér [cukrászáru]; édességek

cukrászáruk formájában; torták; cukormentes édességek; rágógumi; cukormentes rágógumi; gabonafélékből

készült snackek; készételek tésztából; készételek rizsből; búzatöret; kombucha italok; kávé; tea; marcipán;

csokoládés rumos trüffel; csokoládék, cukrok, sütemények kalóriacsökkentő (csökkentett energia-tartalmú)

 édesítőszerekkel.

  31    A 31. osztályba tartozó diófélék, gabonák, magvak, lenmag (nyers).

 32    Gyümölcslevek [italok]; szénsavas víz; ásványvíz [italok]; egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és

gyümölcslevek kalóriacsökkentő (csökkentett energia-tartalmú) édesítőszerekkel; sörök; ízésített sörök;

 alkoholmentes sörök.

  33    Alkoholos italok (sörök kivételével).

 ( 111 )  231.361

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 210 )  M 19 03358

 ( 220 )  2019.11.04.

 ( 732 )  furbify s.r.o., Kolárovo (SK)

 ( 300 )  2083-2019 2019.09.24. SK

 ( 541 )  furbify

 ( 511 ) 9    Számítógépek, monitorok (számítógépes hardver), számítógépes nyomtatók, a 9-es osztályba tartozó

számítógépes tartozékok, tabletek (számítógépek), laptopok (számítógépek), minilaptopok (számítógépek),

 smartbookok (számítógépek), okostelefonok (mobiltelefonok).
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 37    Számítástechnika, számítástechnikai és elektrotechnikai cikkek karbantartása, telepítése és javítása,

 számítógépes hardver illesztése.

 ( 111 )  231.363

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 210 )  M 19 03506

 ( 220 )  2019.11.19.

 ( 732 )  Iron & Smith Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Rothmans

 ( 511 ) 3    Aromák [esszencia olajok]; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; bőrápoló olajok [nem

gyógyhatású]; illatszerek, eszenciaolajok; kókuszolaj kozmetikai célokra; növényi illóolajok; olajok parfümökhöz

és illatszerekhez; parfümolajok kozmetikai készítmények gyártásához; rózsaolaj; menta esszencia [illóolaj];

természetes olajok kozmetikai célokra; természetes esszenciaolajok; alapanyagok virágokból készült

parfümökhöz; aromaanyagok parfümökhöz; aromák illatszerekhez; borsmentaolaj [illatszerek]; folyékony

parfümök; cédrusfa parfüm; illatosított testpermetek, spray-k; illatosított testápoló tejek és krémek; illatosított

kendők; illatosított krémek; illatosított kölnik, arcvizek; ionon [illatszergyártás]; illatszer készítmények; kölnivel

átitatott eldobható kendők; ámbra [illatszer]; virágkivonatok [illatszerek]; testdezodorok [illatszerek]; test spray-k

[nem gyógyhatású]; természetes olajok parfümökhöz; természetes illatszerek; szintetikus vanillin

[illatszerkészítmények]; szintetikus illatszerek; szilárd parfümök; rózsaolaj kozmetikai célokra; parfümök

személyes használatra; parfümvizek, illatosított vizek; parfümök ipari célokra; parfümkivonatok; parfüm

készítmények; parfüm; kölnivíz; levendulaolaj kozmetikai használatra; levendulavíz; menta illatszerekhez;

dezodorok személyes használatra [illatszerek]; ajakfilcek [kozmetikumok]; ajakkozmetikumok; arcfestékek;

arckorrektor; arc- és testcsillám; alapkrém; arcpúder; barnító tejek [kozmetikumok]; bőralapozó; bőrkorrektor

krémek; bőrbarnító krémek; dekoratív kozmetikai termékek; csillám kozmetikai célokra; dekormatricák

kozmetikai használatra; kompakt púderek [kozmetikumok]; korrektorok [kozmetikai szerek]; kozmetikai

folyadékkal impregnált nedves papír kéztörlők; kozmetikai ceruzák arcra; kozmetikai habok; kozmetikai krémek;

kozmetikai maszkok; kozmetikai szemceruzák; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok szemöldökhöz;

önbarnító készítmények [kozmetikumok]; smink arcra és testre; napozók, barnítók [kozmetikumok];

sminkkészletek; sminkceruzák; sminklemosó folyadékok; sminkkészítmények arcra és testre; szemhéjtusok,

 szemkihúzók [kozmetikumok]; testfestékek (kozmetikumok); szempillaspirál.

 ( 111 )  231.364

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 210 )  M 19 03637

 ( 220 )  2019.11.29.

 ( 732 )  Dr. Sallai Károly, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.365

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 210 )  M 19 03638
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 ( 220 )  2019.11.29.

 ( 732 )  Western Digital Technologies, Inc., San Jose (US)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Biztonsági mentésre szolgáló meghajtók számítógépekhez; üres flash memóriakártyák; üres USB flash

memóriakártyák; adattároló eszközök tokjai; számítógépes lemezmeghajtók; számítógépes hardver és szoftver

adattároláshoz; számítógépes memóriák; számítógépes memóriaeszközök; számítógépes hálózati hardver;

számítógépes perifériák; adatok visszakeresését lehetővé tevő számítógépes szoftver; számítógépes program;

adatkábelek; adattömörítő szoftver; letölthető mobil alkalmazások; elektronikus áramköri kártyák; elektronikus

memóriák; titkosító szoftver; flash kártya adapterek; flash kártyaolvasók; flash memóriakártya; flash memória

meghajtók; flashmemória; merevlemez-meghajtók; integrált áramköri chipek; mágneses adathordozók, lemezek;

memóriakártya tokok; memóriakártyák; videojáték-gépek memóriakártyái; hordozható flash memóriaeszközök;

hordozható zenelejátszók; tápkábelek; biztonságos digitális (SD) memóriakártyák; félvezető memóriaeszközök;

adattároló eszközök működtetésére és adminisztrálására szolgáló szoftver; félvezető meghajtók; USB flash

 meghajtók; lapka (wafer) integrált áramkörökhöz; számítógép hardware.

 16    Kartondobozok; katalógusok; számítógépes hardver felhasználói kézikönyvek; számítógépes kézikönyvek,

útmutatók; használati utasítások; tanítási és oktatási anyagok; használati útmutatók számítógépes szoftverekhez;

oktató kézikönyvek; csomagolóanyagok; papírdobozok; csomagolásra szolgáló papírok; papírcímkék; műanyag

zacskók csomagoláshoz; műanyag fólia csomagolásra; nyomtatott könyvecskék; nyomtatott brossúrák;

nyomtatott tájékoztató szórólapok; nyomtatott tájékoztató lapok; nyomtatott szórólapok; nyomtatott kézikönyvek;

 nyomtatványok; nyomtatott hírlevelek; nyomtatott pamfletek; cégtáblák papírból vagy kartonból; íróeszközök.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; üzleti információk szolgáltatása;

kiskereskedelmi szolgáltatások adattárolók tokjaival kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes

hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások a számítógépes perifériákkal kapcsolatban;

kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások

 hordozható médialejátszókkal kapcsolatban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban.

 42    Kutatási szolgáltatások; tervezési szolgáltatások; számítógépes hardverek tervezése és fejlesztése;

 felhőalapú számítástechnika; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás.

 ( 111 )  231.366

 ( 151 )  2020.05.05.

 ( 210 )  M 19 03640

 ( 220 )  2019.11.29.

 ( 732 )  Szántó Attila Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőfalvi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Antioxidánsok; diétás és táplálkozási készítmények; folyékony étrend-kiegészítők; L-karnitin fogyókúrához;

multivitamin készítmények; multivitaminok; táplálékkiegészítők; táplálkozási kiegészítők; tápláló italkeverék

étkezés helyettesítőjeként való használatra; vitamin- és ásványianyag-készítmények; vitamin és ásványi anyag
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kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitamin cseppek; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők;

 vitaminos gumicukorkák; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában.

 29    Halkrém; tenger gyümölcseiből készült krém; alga emberi fogyasztásra; áloé vera emberi fogyasztásra

elkészítve; aszalt gyümölcskeverékek; bab, tartósított; babok; banánchipsek; bevont földimogyorók; bogyós

gyümölcsök, konzervált; borsó, tartósított; brokkoli; burgonya alapú rágcsálnivalók; burgonya, feldolgozva;

burgonya-hasáb formájú chipsek; burgonya, tartósítva; burgonya alapú saláták; burgonyából készült

rágcsálnivalók; burgonyachipsek rágcsálnivalóként; burgonyasaláták; chilibab; chipsek; citrom, feldolgozva;

csemegekukorica, elkészített; csemegekukorica, feldolgozott; csemegekukorica [konzervált]; citromlé étkezési

használatra; csicseriborsó, feldolgozva; csípős savanyúság, savanyúságos szószok; csonthéjas magvak étkezésre;

datolya; ehető magvak; ehető szárított virágok; ehető tengeri alga; elkészített zöldségek; előételként felszolgált

saláták; előkészített gombák; előkészített gyökerek; előkészített gyümölcsök; előre felvágott zöldségek; előre

összevágott zöldségsaláta; elsősorban tengeri ételeket tartalmazó előre csomagolt fagyasztott főételek; előre

összevágott zöldségek salátákhoz; elsősorban zöldségféléket tartalmazó készételek; étkezési napraforgómag;

fagyasztott gyümölcsök; fagyasztott hasábburgonya; fagyasztott zöldségek; fagyasztva szárított zöldségek;

feldolgozott édesburgonya; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; feldolgozott hüvelyesek; feldolgozott hüvelyes

zöldségek; feldolgozott zöldségek; feldolgozott zöldségtermékek; fermentált gyümölcsök; fermentált zöldségek;

főtt gyümölcsök; főtt diófélék; főtt rizsre szórható szárított tengerialga-pehely [ochazuke-nori]; gomba, tartósított;

grillezett zöldségek; gyorsfagyasztott zöldséges ételek; gyümölcs chipsek; gyümölcsdesszertek; gyümölcshéjak;

gyümölcskonzervek; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcslevek főzéshez; gyümölcsök és diófélék vegyesen;

gyümölcsös rágcsálnivalók; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspépek; illatosított gyümölcs; kandírozott gyümölcs

rágcsálnivalók; kandírozott gyümölcsök; kandírozott, mázzal bevont gyümölcsök; kész saláták; kocsonyák,

dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; konzerv gyümölcsök; konzerv zöldségek; magvak, elkészítve;

magvak, feldolgozott; olajbogyók [feldolgozott]; palackozott gyümölcsök; rágcsálnivaló-keverékek, amelyek

feldolgozott gyümölcsöket és feldolgozott dióféléket tartalmaznak; rágcsálnivalók, ropogtatnivalók; savanyított

gyümölcsök; savanyított zöldségek; sózott diófélék; szárított diófélék; szárított gyümölcs; szárított gyümölcs

alapú rágcsálnivalók; szárított gyümölcsből készült termékek; szárított hüvelyesek; szárított zöldségek; szeletelt

gyümölcsök; szeletelt zöldség, konzerv; tökfélék [növények, konzervek]; tzatziki; üveges szeletelt gyümölcsök;

üveges zöldségek; vágott gyümölcsök; vágott zöldségek; zöldségalapú csipszek; zöldségalapú előételek;

zöldségchipsek; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldséglé

koncentrátumok étkezési célokra; zöldségpüré; zöldségsaláták; elsősorban halból álló készételek; elsősorban halat

 tartalmazó fagyasztott ételek; fagyasztott hal; fagyasztott rákfélék, kagylók; fagyasztott tenger gyümölcsei.

 30    Alacsony szénhidráttartalmú édességek; croissant-ok; csokis párnák [péksütemények]; csokoládé; csokoládé

alapú szendvicskrémek; csokoládé alapú termékek; csokoládébevonatok; csokoládébevonatos gyümölcsök;

csokoládédesszertek; csokoládék; csokoládéval bevont édességek; cukrászáru; édességek diófélékből; édességek

fagyasztott formában; édességek folyékony formában; édességek folyékony gyümölcsös töltéssel; ehető papír;

fagyasztott tejes édességek; fagylalt édességek; fagylaltos édességek; fogyasztásra kész pudingok; gofri; habok;

kakaót tartalmazó élelmiszerek [fő összetevőként]; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; marcipán; mogyorókrémek;

müzli desszertek; müzliszeletek, energiaszeletek; nem gyógyhatású édességek ellenőrzött kalóriatartalmú

diétához; nem gyógyhatású édességek, cukortermékek; pékáruk; pudingok mint desszertek; sós kekszek; tejet

tartalmazó nem gyógyhatású édességek; tiramisu; zselét tartalmazó cukrászáruk; aromás teák [nem gyógyászati

célra]; cikória és cikóriakeverékek pótkávéként; csokoládé alapú italok; csokoládé alapú tejes italok; instant kávé;

instant teák; jeges teák; jegeskávék; kakaó; kakaó alapú készítmények; kakaó keverékek; kakaóporok; kávé; kávé

esszencia; kávébab; kávékeverékek; koffeinmentes kávék; mesterséges kávé; mesterséges tea; növényi alapú

kávépótlók; teák; teák [nem gyógyászati használatra]; teakeverékek; teapótlók; teinmentes tea; gabonafélék meleg

 reggelihez; gabonapelyhek; müzlik; rizslisztkása; zabkásák; rizspelyhek.

 32    Alkoholmentes gyümölcskoktélok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,

alkoholmentes; energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra]; fagyasztott gyümölcsalapú italok;

fagyasztott szénsavas italok; fehérjeitalok; gyümölcslevek; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok;
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gyümölcspuncs, alkoholmentes; ízesített szénsavas italok; izotóniás italok; izotóniás italok [nem gyógyászati

használatra]; koffeintartalmú energiaitalok; proteinnel dúsított sportitalok; nem szénsavas üdítőitalok; smoothie-k

[gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sörbetek [italok]; sportitalok; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes

italok; tápanyaggal dúsított italok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; vitaminnal dúsított alkoholmentes

italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok]; vitaminokkal és ásványi sókkal dúsított alkoholmentes italok;

vitamintartalmú italok; vizek; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok

italok készítéséhez; gyümölcsszörpök; gyümölcsalapú italok készítéséhez használt porok; italok készítéséhez

használt citromlé; italok készítésére szolgáló porok; kivonatok italok előállításához; limonádé szirupok; porok

szénsavas italokhoz; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok alkoholmentes italok készítéséhez;

szirupok ízesített ásványvizek készítéséhez; szörpök [alkoholmentes italok]; szörpök és más alkoholmentes

készítmények italok készítéséhez; szörpök italokhoz; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőitalok

 készítéséhez használt porok.

 ( 111 )  231.367

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 210 )  M 19 03643

 ( 220 )  2019.12.01.

 ( 732 )  Bio Way's Future Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  231.368

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 210 )  M 19 03644

 ( 220 )  2019.12.01.

 ( 732 )  HOBAGÉP Bt., Sopron (HU)

 ( 541 )  FÉSZEKODÚ

 ( 511 ) 7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi

 szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

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

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

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

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

 ( 111 )  231.369

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 210 )  M 19 03645

 ( 220 )  2019.12.02.

 ( 732 )  Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Dr. Magyar György Csaba, Gyula

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 9. szám, 2020.05.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1180



  

( 546 )

 ( 511 )  41    Sörfőzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szabadidős rendezvények megszervezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az interneten

keresztül nyújtott tájékoztatás; versenyek, versenysorozatok szervezése; versenyszervezés; versenyek szervezése;

versenyinformációs szolgáltatások; versenyek intézése [szervezése]; versenyek szervezése és lebonyolítása;

versenyek és díjkiosztók rendezése; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; gasztronómiai

versenyekkel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy

 szórakoztatás].

 ( 111 )  231.370

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 210 )  M 19 03782

 ( 220 )  2019.12.12.

 ( 732 )  Top-Fish 2001 Kft., Veszprém (HU)

 ( 541 )  STÉG PRODUCTS

 ( 511 )  28    Csalidobók; elektronikus kapásjelzők horgászathoz; élő horgászcsalik tárolására kialakított táskák;

etetőanyagok horgászathoz; fagyasztva szárított horgászcsalétkek; forgókapcsok [horgászfelszerelés];

halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorgok; halhorog-eltávolítók mint horgászfelszerelések; horgász előkék;

horgász horgok; horgász nehezékek; horgászathoz használt kapásriasztók; horgászathoz kialakított táskák;

horgászbot-nyelek; horgászbot rudak; horgászbot tartó állványok; horgászbot tartók; horgászbotok;

horgászbottartók; horgászcsali-dobozok [horgászati cikkek]; horgászcsalik; horgászelőkék; horgászfelszerelés;

horgászfelszerelés tárolására alkalmas dobozok; horgászfelszerelések; horgászhálók [sporthorgász];

horgászhevederek; horgászorsó tartók; horgászorsók; horgásztáskák; horgászvillantók; horgászzsinór-toldalékok;

horgászzsinórok, horgászdamilok; horgok horgászathoz; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz;

úszók horgászathoz/halászathoz; úszók [horgászfelszerelés]; kapásérzékelők [horgászfelszerelés]; merítőhálók

horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; mesterséges etetőanyag [horgászat]; műlegyek horgászathoz;

műlegyes dobozok horgászathoz [horgászati cikkek]; távdobók műlegyes horgászathoz; parti

 horgászbot-támaszok.

 ( 111 )  231.401

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 210 )  M 19 03359

 ( 220 )  2019.11.04.

 ( 732 )  furbify s.r.o., Kolárovo (SK)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépek, monitorok (számítógépes hardver), számítógépes nyomtatók, a 9-es osztályba tartozó

számítógépes tartozékok, tabletek (számítógépek), laptopok (számítógépek), minilaptopok (számítógépek),

 smartbookok (számítógépek), okostelefonok (mobiltelefonok).

 37    Számítástechnika, számítástechnikai és elektrotechnikai cikkek karbantartása, telepítése és javítása,

 számítógépes hardver illesztése.
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 ( 111 )  231.402

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 210 )  M 19 03517

 ( 220 )  2019.11.20.

 ( 732 )  GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  Soupy

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

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

 olajok és zsírok.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

A rovat 43 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  113.240

 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire (GB)

 ( 111 )  113.275

 ( 732 )  Kaneka Corporation, Osaka (JP)

 ( 111 )  113.350

 ( 732 )  CORPORACION HABANOS, S.A., Guanabacoa, La Habana (CU)

 ( 111 )  113.351

 ( 732 )  Empresa Cubana del Tabaco, trading as CUBATABACO, municipio Cerro, provincia La Habana (CU)

 ( 111 )  113.359

 ( 732 )  Empresa Cubana del Tabaco, trading as CUBATABACO, municipio Cerro, provincia La Habana (CU)

 ( 111 )  113.568

 ( 732 )  L'OREAL, Paris (FR)

 ( 111 )  122.101

 ( 732 )  Koninklijke Douwe Egberts B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  122.555

 ( 732 )  T.J. Smith & Nephew, Ltd., Hull (GB)

 ( 111 )  122.790

 ( 732 )  Universal City Studios LLC, Universal City, California (US)

 ( 111 )  129.859

 ( 732 )  Gray Line Corporation, Denver, Colorado (US)

 ( 111 )  129.901

 ( 732 )  Marchon Eyewear Inc., Melwille, New York (US)

 ( 111 )  130.102

 ( 732 )  Peanuts Worldwide LLC, New York, New York (US)

 ( 111 )  130.108

 ( 732 )  HOFER KG, Sattledt (AT)

 ( 111 )  130.207

 ( 732 )  CNA Holdings LLC, Irving (US)

 ( 111 )  130.260

 ( 732 )  Dolby Laboratories Licensing Corporation, San Francisco, California (US)

 ( 111 )  130.261

 ( 732 )  Dolby Laboratories Licensing Corporation, San Francisco, California (US)

 ( 111 )  130.417
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 ( 732 )  Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

 ( 111 )  130.436

 ( 732 )  Berner Oy, Helsinki (FI)

 ( 111 )  130.456

 ( 732 )  Jack Daniel's Properties, Inc. (Delaware állam törvényei szerint létesült vállalat), San Rafael, Kalifornia (US)

 ( 111 )  130.914

 ( 732 )  Twentieth Century Fox Film Corporation, Los Angeles, California 90035 (US)

 ( 111 )  130.926

 ( 732 )  Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)

 ( 111 )  130.945

 ( 732 )  Rhythm Watch Co., Ltd., Saitama-City, Saitama (JP)

 ( 111 )  131.115

 ( 732 )  JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Whitley, Coventry (GB)

 ( 111 )  131.636

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

 ( 111 )  131.753

 ( 732 )  S.C. Johnson & Son Inc., Racine, Wisconsin (US)

 ( 111 )  140.020

 ( 732 )  Cherry Valley Farms Ltd., Lincolnshire, Laceby (GB)

 ( 111 )  140.061

 ( 732 )  Cherry Valley Farms Ltd., Lincolnshire, Laceby (GB)

 ( 111 )  163.038

 ( 732 )  Tahitian Noni International Inc.,, Provo (US)

 ( 111 )  164.353

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  165.091

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)

 ( 111 )  165.279

 ( 732 )  Sandvik Intellectual Property AB, Sandviken (SE)

 ( 111 )  165.710

 ( 732 )  MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  165.866

 ( 732 )  VICTORIA Holding LTD, Budapest (HU)

 ( 111 )  166.074

 ( 732 )  Vesztergombi & Vesztergombi Betéti Társaság, Szekszárd (HU)
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 ( 111 )  166.118

 ( 732 )  Tahitian Noni International Inc.,, Provo (US)

 ( 111 )  166.315

 ( 732 )  MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  166.461

 ( 732 )  Gilead Sciences, Inc., Foster, California (US)

 ( 111 )  166.887

 ( 732 )  Rosen-Eiskrem GmbH, Waldfeucht-Haaren (DE)

 ( 111 )  167.196

 ( 732 )  Esprit International (California állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  167.473

 ( 732 )  DUROSTONE Kft., Sóskút (HU)

 ( 111 )  167.730

 ( 732 )  Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)

 ( 111 )  167.732

 ( 732 )  Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)

 ( 111 )  167.733

 ( 732 )  Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)

 ( 111 )  167.735

 ( 732 )  Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)

 ( 111 )  167.768

 ( 732 )  CAROLINA HERRERA, Ltd., New York, New York (US)

 ( 111 )  167.993

 ( 732 )  Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)

 ( 111 )  168.630

 ( 732 )  Tabacalera Brands, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  168.667

 ( 732 )  PF Consumer Healthcare 1 LLC, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  168.668

 ( 732 )  PF Consumer Healthcare 1 LLC, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  168.670

 ( 732 )  PF Consumer Healthcare 1 LLC, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  168.920

 ( 732 )  Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)
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 ( 111 )  168.922

 ( 732 )  GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)

 ( 111 )  169.081

 ( 732 )  IFEX Mérnöki Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  169.499

 ( 732 )  Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)

 ( 111 )  170.006

 ( 732 )  SAKATA SEED CORP., Yokohama (JP)

 ( 111 )  170.399

 ( 732 )  Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)

 ( 111 )  170.400

 ( 732 )  Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)

 ( 111 )  176.412

 ( 732 )  OATH INC., Dulles, Virginia (US)

 ( 111 )  176.840

 ( 732 )  HERBALANCE Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  177.195

 ( 732 )  ITAG-ÖKOLEX Gazdasági Tanácsadó Zrt. 2/4, Győr (HU)

 ITAG Építő és Beruházási Tanácsadó Kft. 1/4, Győr (HU)

 ITAG Könyvvizsgáló Kft. 1/4, Győr (HU)

 ( 111 )  199.814

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

 ( 111 )  201.048

 ( 732 )  Multi Lingua Fordító és Tolmács Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.167

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.314

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.527

 ( 732 )  KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Novo mesto (SL)

 ( 111 )  201.642

 ( 732 )  PASCAL-DOOR Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.653

 ( 732 )  PASCAL-DOOR Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.734
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 ( 732 )  W-Present Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 111 )  201.749

 ( 732 )  AFLOFARM FARMACJA POLSKA sp.z.o.o., Pabianice (PL)

 ( 111 )  201.824

 ( 732 )  Lotte Chemical Corporation, Songpa-gu, Seoul (KR)

 ( 111 )  201.932

 ( 732 )  Spirit-Trade Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  201.970

 ( 732 )  KT & G Corporation, Taejon (KR)

 ( 111 )  202.056

 ( 732 )  Sandlander Austria GmbH, 1070 Wien (AT)

 ( 111 )  202.132

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 111 )  202.133

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 111 )  202.405

 ( 732 )  Genericon Pharma GmbH, Graz (AT)

 ( 111 )  202.430

 ( 732 )  FERRARI S.P.A.,, Modena (IT)

 ( 111 )  202.466

 ( 732 ) COMFORT SYSTEM Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Mórahalom (HU)

 ( 111 )  202.629

 ( 732 )  Maecenas Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.644

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

 ( 111 )  202.675

 ( 732 )  GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)

 ( 111 )  202.676

 ( 732 )  GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)

 ( 111 )  202.725

 ( 732 )  Csepel Sport Club Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.731

 ( 732 )  Moltech AH Kft., Röszke (HU)

 ( 111 )  202.806
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 ( 732 )  Kardos Labor, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.868

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)

 ( 111 )  202.870

 ( 732 )  Euro-Elzett Kft., Sopron (HU)

 ( 111 )  202.897

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

 ( 111 )  202.919

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)

 ( 111 )  203.017

 ( 732 )  Bike Trade 97 Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.166

 ( 732 )  OATH INC., Dulles, Virginia (US)

 ( 111 )  203.221

 ( 732 )  BIO-ÖKO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szarvas (HU)

 ( 111 )  203.308

 ( 732 )  OATH INC., Dulles, Virginia (US)

 ( 111 )  203.402

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)

 ( 111 )  203.403

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)

 ( 111 )  203.404

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)

 ( 111 )  203.440

 ( 732 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 111 )  203.557

 ( 732 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 111 )  203.626

 ( 732 )  Csere Kitti, Apostag (HU)

 Csere Márk, Apostag (HU)

 ( 111 )  203.807

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)

 ( 111 )  203.883

 ( 732 )  Csere Kitti, Apostag (HU)

 Csere Márk, Apostag (HU)
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 ( 111 )  204.578

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio 45202-3315 (US)

 ( 111 )  205.057

 ( 732 )  GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)

 ( 111 )  217.238

 ( 732 )  URODA POLSKA Sp. z o.o, Warszawa (PL)

A rovat 104 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  120.140

 ( 732 )  PF Consumer Healthcare 1 LLC, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  128.162

 ( 732 )  PF Consumer Healthcare 1 LLC, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  132.139

 ( 732 )  Enteriőr Vertikál Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  141.699

 ( 732 )  PF Consumer Healthcare 1 LLC, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  141.752

 ( 732 )  PF Consumer Healthcare 1 LLC, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  141.754

 ( 732 )  PF Consumer Healthcare 1 LLC, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  156.789

 ( 732 )  PF Consumer Healthcare 1 LLC, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  159.724

 ( 732 )  PF Consumer Healthcare 1 LLC, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  161.941

 ( 732 )  PF Consumer Healthcare 1 LLC, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  163.449

 ( 732 )  Princes Limited, Liverpool (GB)

 ( 111 )  168.667

 ( 732 )  PF Consumer Healthcare 1 LLC, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  168.668

 ( 732 )  PF Consumer Healthcare 1 LLC, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  168.670

 ( 732 )  PF Consumer Healthcare 1 LLC, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  177.850

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  177.851

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  179.280

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  179.428

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  179.429

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  179.430

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.902

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.903

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.744

 ( 732 )  PF Consumer Healthcare 1 LLC, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  202.466

 ( 732 ) COMFORT SYSTEM Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Mórahalom (HU)

 ( 111 )  202.644

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

 ( 111 )  202.897

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

 ( 111 )  202.968

 ( 732 )  Heureka Group a.s., Prague 8 (CZ)

 ( 111 )  204.099

 ( 732 )  Enteriőr Vertikál Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  216.020

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  216.030

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  216.031

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  223.519

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  223.520

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  223.521

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  225.797

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  226.744

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  230.388

 ( 732 )  Auffenberg Zita, Budapest (HU)

 ( 111 )  230.464

 ( 732 )  FUTURE-GO MOBILITY Kft., Hosszúhetény (HU)

A rovat 37 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  117.976

 ( 732 )  ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA, Tokyo (JP)

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

 ( 111 )  122.790

 ( 732 )  Universal City Studios LLC, Universal City, California (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  130.417

 ( 732 )  Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  130.914

 ( 732 )  Twentieth Century Fox Film Corporation, Los Angeles, California 90035 (US)

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

 ( 111 )  132.567

 ( 732 )  SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka (JP)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  150.348

 ( 732 )  SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka (JP)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  168.630

 ( 732 )  Tabacalera Brands, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Wilmington, Delaware (US)

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

 ( 111 )  169.081

 ( 732 )  IFEX Mérnöki Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATINORG KFT., Budapest

 ( 111 )  170.925

 ( 732 )  Asahi Kasei Kabushiki Kaisha, Tokyo (JP)
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 ( 740 )  dr. Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 111 )  170.991

 ( 732 )  S. Spitz GmbH, Attnang-Puchheim (AT)

 ( 740 )  Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  176.860

 ( 732 )  S. Spitz GmbH, Attnang-Puchheim (AT)

 ( 740 )  Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  179.949

 ( 732 )  S. Spitz GmbH, Attnang-Puchheim (AT)

 ( 740 )  Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  180.920

 ( 732 )  S. Spitz GmbH, Attnang-Puchheim (AT)

 ( 740 )  Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  180.939

 ( 732 )  S. Spitz GmbH, Attnang-Puchheim (AT)

 ( 740 )  Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  180.952

 ( 732 )  S. Spitz GmbH, Attnang-Puchheim (AT)

 ( 740 )  Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  180.953

 ( 732 )  S. Spitz GmbH, Attnang-Puchheim (AT)

 ( 740 )  Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  181.071

 ( 732 )  S. Spitz GmbH, Attnang-Puchheim (AT)

 ( 740 )  Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  200.177

 ( 732 )  S. Spitz GmbH, Attnang-Puchheim (AT)

 ( 740 )  Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  201.642

 ( 732 )  PASCAL-DOOR Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest

 ( 111 )  201.653

 ( 732 )  PASCAL-DOOR Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest

 ( 111 )  211.417

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  211.418
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 ( 732 )  Lavyl Royal Ltd., Nicosia (CY)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  211.428

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  211.434

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  222.808

 ( 732 )  Lavyl Royal Ltd, Nicosia (CY)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  223.112

 ( 732 )  Lavyl Royal Ltd, Nicosia (CY)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  223.128

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  223.133

 ( 732 )  Lavyl Royal Ltd, Nicosia (CY)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  223.161

 ( 732 )  Lavyl Royal Ltd, Nicosia (CY)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  223.685

 ( 732 )  Lavyl Royal Ltd, Nicosia (CY)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  223.874

 ( 732 )  Lin Lianjie, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Eszter Judit ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  223.879

 ( 732 )  Lin Lianjie, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Eszter Judit ügyvéd, Budapest

A rovat 32 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  117.976

 ( 732 )  ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA, Tokyo (JP)
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 ( 111 )  130.417

 ( 732 )  Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

 ( 111 )  130.914

 ( 732 )  Twentieth Century Fox Film Corporation, Los Angeles, California 90035 (US)

 ( 111 )  150.348

 ( 732 )  SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka (JP)

 ( 111 )  168.630

 ( 732 )  Tabacalera Brands, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  169.081

 ( 732 )  IFEX Mérnöki Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  170.925

 ( 732 )  Asahi Kasei Kabushiki Kaisha, Tokyo (JP)

 ( 111 )  200.836

 ( 732 )  Új Rézkatlan Pálinkás Kft., Cered (HU)

 ( 111 )  201.642

 ( 732 )  PASCAL-DOOR Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.653

 ( 732 )  PASCAL-DOOR Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.545

 ( 732 )  IKO Services Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.341

 ( 732 )  Pető Sándorné, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.352

 ( 732 )  Gravity Research & Development Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.417

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

 ( 111 )  211.418

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

 ( 111 )  211.428

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

 ( 111 )  211.434

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

 ( 111 )  222.808

 ( 732 )  Lavyl Royal Ltd, Nicosia (CY)

 ( 111 )  223.112
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 ( 732 )  Lavyl Royal Ltd, Nicosia (CY)

 ( 111 )  223.128

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

 ( 111 )  223.133

 ( 732 )  Lavyl Royal Ltd, Nicosia (CY)

 ( 111 )  223.161

 ( 732 )  Lavyl Royal Ltd, Nicosia (CY)

 ( 111 )  223.685

 ( 732 )  Lavyl Royal Ltd, Nicosia (CY)

 ( 111 )  223.874

 ( 732 )  Lin Lianjie, Budapest (HU)

 ( 111 )  223.879

 ( 732 )  Lin Lianjie, Budapest (HU)

 ( 111 )  229.430

 ( 732 )  Olasz Miklós, Budapest (HU)

A rovat 26 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  113.240

 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire (GB)

 ( 111 )  113.350

 ( 732 )  CORPORACION HABANOS, S.A., Guanabacoa, La Habana (CU)

 ( 111 )  113.351

 ( 732 )  Empresa Cubana del Tabaco, trading as CUBATABACO, municipio Cerro, provincia La Habana (CU)

 ( 111 )  113.359

 ( 732 )  Empresa Cubana del Tabaco, trading as CUBATABACO, municipio Cerro, provincia La Habana (CU)

 ( 111 )  117.976

 ( 732 )  ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA, Tokyo (JP)

 ( 111 )  129.901

 ( 732 )  Marchon Eyewear Inc., Melwille, New York (US)

 ( 111 )  130.207

 ( 732 )  CNA Holdings LLC, Irving (US)

 ( 111 )  130.914

 ( 732 )  Twentieth Century Fox Film Corporation, Los Angeles, California 90035 (US)
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 ( 111 )  132.567

 ( 732 )  SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka (JP)

 ( 111 )  140.020

 ( 732 )  Cherry Valley Farms Ltd., Lincolnshire, Laceby (GB)

 ( 111 )  140.061

 ( 732 )  Cherry Valley Farms Ltd., Lincolnshire, Laceby (GB)

 ( 111 )  141.081

 ( 732 )  ONDULINE, SURESNES (FR)

 ( 111 )  150.348

 ( 732 )  SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka (JP)

 ( 111 )  162.196

 ( 732 )  KENT Gida Maddeleri Sanayii Ve Ticaret.A.S., 41400 Gebze/Kocaeli (TR)

 ( 111 )  162.203

 ( 732 )  KENT Gida Maddeleri Sanayii Ve Ticaret.A.S., 41400 Gebze/Kocaeli (TR)

 ( 111 )  165.091

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)

 ( 111 )  170.925

 ( 732 )  Asahi Kasei Kabushiki Kaisha, Tokyo (JP)

 ( 111 )  200.836

 ( 732 )  Új Rézkatlan Pálinkás Kft., Cered (HU)

 ( 111 )  201.048

 ( 732 )  Multi Lingua Fordító és Tolmács Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  220.633

 ( 732 )  Élményliget Kft., Budapest (HU)

A rovat 20 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviselet megszűnése

 ( 210 )  M 19 01981

 ( 731 )  Olasz Miklós, Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 20 00808

 ( 731 )  Gyerekkel.com Kft., Veszprém (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  491.187

  

( 546 )

 ( 511 )  15

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  598.509

  

( 546 )

 ( 511 )  15

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.075.816

  

( 546 )

 ( 511 )  18

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.376.058

 ( 541 )  GOODHOME

 ( 511 )  1-9, 11-12, 14, 16-17, 19-22, 24-25, 27-28, 35-37, 40-42, 44

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.397.033

  

( 546 )

 ( 511 )  16, 19, 37

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.446.435
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( 546 )

 ( 511 )  25, 29-30, 43

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.456.413

 ( 541 )  AMERICAN EAGLE

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.460.273

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 28

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.462.333

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.479.147

 ( 541 )  metronidavet

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.510.448

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 29-30, 35
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 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.510.464

 ( 541 )  EQUILIFE

 ( 511 )  5, 44

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.510.522

 ( 541 )  ALTRO TRANSFLOR ARTIS

 ( 511 )  27

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.510.524

  

( 546 )

 ( 511 )  29-31, 35

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.510.616

 ( 541 )  LIBRA BANK

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.510.642

 ( 541 )  smartkidbelt

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.510.685

 ( 541 )  Skin Caviar

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.510.746

  ( 546 )
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 ( 511 )  7

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.510.789

  
( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.510.798

 ( 541 )  bergson

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.510.814

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.510.827

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25, 35

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.510.873

 ( 541 )  ANABASIS

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.510.917

  
( 546 )

 ( 511 )  10

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020
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 ( 111 )  1.510.939

  

( 546 )

 ( 511 )  22

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.510.990

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.511.014

  

( 546 )

 ( 511 )  20, 41

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.511.029

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.511.045

  
( 546 )

 ( 511 )  12, 37

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.511.067

  

( 546 )

 ( 511 )  25
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 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.511.119

  
( 546 )

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.511.123

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.511.210

 ( 541 )  TOKOZ

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.511.215

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.511.288

 ( 541 )  SPRING STEP L~ARTISTE

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.511.516

  
( 546 )

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.511.531
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( 546 )

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.511.548

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 41-42

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.511.559

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 8, 10, 25, 35, 41, 44

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.511.604

 ( 541 )  KAMOTO

 ( 511 )  7-9, 11-12, 35, 37

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.511.682

 ( 541 )  CUNG ĐĚNH KOOL

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.511.763
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( 546 )

 ( 511 )  41

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.511.765

  

( 546 )

 ( 511 )  29, 44

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.511.766

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.511.774

  
( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2020.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2020

 ( 111 )  1.511.994

  
( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.025

  

( 546 )

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2020.02.06.
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 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.180

  

( 546 )

 ( 511 )  23

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.187

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.194

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.206

  ( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.333

 ( 541 )  WAKE-UP 247

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.363
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 ( 541 )  METSÄ

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.482

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.524

  

( 546 )

 ( 511 )  16, 30, 43

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.600

  

( 546 )

 ( 511 )  16

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.630

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.694

 ( 541 )  Weizenkönig

 ( 511 )  32, 35, 43

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.708

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 9. szám, 2020.05.14.

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W112



  

( 546 )

 ( 511 )  9, 14, 25

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.732

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.738

 ( 541 )  AMALGIPEDIA

 ( 511 )  1, 38

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.746

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.776

 ( 541 )  BREEZE

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.785

 ( 541 )  BREEZE BOYS

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.826
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( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 8-12, 16, 18, 20-21, 24-26, 28-30, 32

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.834

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.871

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.882

  
( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.512.890

  

( 546 )

 ( 511 )  32, 35, 43

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020
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 ( 111 )  1.512.928

  ( 546 )

 ( 511 )  12, 16, 28, 35, 37

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.513.041

 ( 541 )  MIDORI KUMA

 ( 511 )  9, 42, 45

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.513.048

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 35

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.513.049

  
( 546 )

 ( 511 )  2, 16

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.513.069

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 41, 43

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.513.077

  
( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.513.154

  

( 546 )

 ( 511 )  36
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 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.513.287

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.513.294

 ( 541 )  PayPlanet

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2020.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2020

 ( 111 )  1.513.348

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 14, 18, 25

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.513.362

 ( 541 )  GLYPVIDUAL

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.513.374

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 14, 18, 25

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.513.377

 ( 541 )  GLYPVIMIN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020
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 ( 111 )  1.513.512

  

( 546 )

 ( 511 )  41

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.513.523

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.513.539

 ( 541 )  iD+

 ( 511 )  6-7, 9, 19-20

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.513.552

 ( 541 )  iD Plus

 ( 511 )  6-7, 9, 19-20

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.513.652

  

( 546 )

 ( 511 )  16, 30, 35

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.513.661

 ( 541 )  YES

 ( 511 )  9, 35-36, 38, 41-42

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020
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 ( 111 )  1.513.771

 ( 541 )  BetPlanet

 ( 511 )  41

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.141

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.186

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.207

  

( 546 )

 ( 511 )  29-31, 35

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.239

  

( 546 )

 ( 511 )  6-7, 9, 12, 37, 42

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020
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 ( 111 )  1.514.240

 ( 541 )  PP

 ( 511 )  6-7, 9, 12, 37, 42

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.241

 ( 541 )  Poppe + Potthoff

 ( 511 )  6-7, 9, 12, 37, 42

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.295

  
( 546 )

 ( 511 )  6-7

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.350

  
( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.435

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 29-32, 35

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.436

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 21, 35

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.489

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 9. szám, 2020.05.14.

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W119



 ( 511 )  7

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.494

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.529

  ( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.541

  
( 546 )

 ( 511 )  35, 43

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.551

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 11, 42

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.585

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.02.13.
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 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.649

 ( 541 )  FUNGAREST

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.706

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.720

  

( 546 )

 ( 511 )  19-21

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.734

 ( 541 )  HACKERS

 ( 511 )  18, 25, 35

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.751

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 42, 45

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.752

 ( 541 )  HÜBNER IRON VITAL

 ( 511 )  3, 5, 32

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.756
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( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.783

  ( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.795

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

 ( 111 )  1.514.808

 ( 541 )  AMISELL

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2020.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2020

A rovat 115 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  982.347

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  995.820

 ( 151 )  2020.05.05.

 ( 111 )  1.010.278

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.265.605

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.429.377

 ( 151 )  2020.05.05.

 ( 111 )  1.488.183

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.489.651

 ( 151 )  2020.05.05.

 ( 111 )  1.489.798

 ( 151 )  2020.05.05.

 ( 111 )  1.489.808

 ( 151 )  2020.05.05.

 ( 111 )  1.489.865

 ( 151 )  2020.05.05.

 ( 111 )  1.489.870

 ( 151 )  2020.05.05.

 ( 111 )  1.489.873

 ( 151 )  2020.05.05.

 ( 111 )  1.489.875

 ( 151 )  2020.05.05.

 ( 111 )  1.489.876

 ( 151 )  2020.05.05.

 ( 111 )  1.490.020

 ( 151 )  2020.05.05.

 ( 111 )  1.490.095

 ( 151 )  2020.05.05.
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 ( 111 )  1.490.099

 ( 151 )  2020.05.05.

 ( 111 )  1.490.345

 ( 151 )  2020.05.05.

 ( 111 )  1.490.402

 ( 151 )  2020.05.05.

 ( 111 )  1.490.470

 ( 151 )  2020.05.05.

 ( 111 )  1.490.480

 ( 151 )  2020.05.05.

 ( 111 )  1.490.520

 ( 151 )  2020.05.05.

 ( 111 )  1.490.588

 ( 151 )  2020.05.05.

 ( 111 )  1.490.608

 ( 151 )  2020.05.05.

 ( 111 )  1.490.692

 ( 151 )  2020.05.05.

 ( 111 )  1.490.717

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.490.772

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.490.818

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.490.832

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.490.845

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.490.852

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.490.880

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.490.886

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.490.892
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 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.490.893

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.490.915

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.490.945

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.491.049

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.491.101

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.491.185

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.491.201

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.491.219

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.491.228

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.491.240

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.491.469

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.491.564

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.491.588

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.491.608

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.491.610

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.491.627

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.491.629

 ( 151 )  2020.05.06.
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 ( 111 )  1.491.639

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.491.732

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.491.734

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.491.750

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.491.780

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.491.850

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.491.856

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.491.936

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 111 )  1.492.002

 ( 151 )  2020.05.06.

A rovat 60 darab közlést tartalmaz. 
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