
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  214.902

 ( 151 )  2020.06.05.

 ( 210 )  M 03 03480

 ( 220 )  2003.08.19.

 ( 732 ) Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar,

 Entreprise Nationale, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice (CZ)

 ( 740 )  Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BUD

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  230.904

 ( 151 )  2020.03.03.

 ( 210 )  M 13 00100

 ( 220 )  2013.01.16.

 ( 732 )  Maharishi Foundation Limited, St. Helier, Jersey (US)

 ( 740 )  dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; művészkellékek; ecsetek; oktatási és képzési

kellékek (készülékek kivételével); könyvek; könyvtámaszok; könyvecskék; naptárak; üdvözlőlapok; cserélhető

 betétlapos irattartók; folyóiratok; hírlevelek; íróeszközök; fényképek; poszterek; matricák.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; iskolai szolgáltatások;

meditáció oktatás; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészségvédő-és fitneszklub szolgáltatások;

menedzselésre vonatkozó felnőttképzési szolgáltatások; gazdasági és menedzselési ügyekkel kapcsolatos

coaching [tréning]; kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos tanfolyamok vezetése; időmenedzseléssel kapcsolatos

oktató szemináriumok vezetése; menedzseléssel kapcsolatos oktatási-szolgáltatások; menedzsment képzési

szolgáltatások; menedzsment szemináriumokon terjesztett tananyagok készítése; videofelvételek készítése

vállalati menedzsment képzésekhez; üzleti menedzsment tanfolyamok biztosítása; általános menedzsment

tanfolyami képzések biztosítása; üzletvezetési kézikönyvek publikálása; egyéni tudatosság fejlesztő

alkotóműhelyek és szemináriumok vezetése; oktatási és szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen ösztönző és

oktató szónokok biztosítása az ön- és személyiségfejlesztés területén; személyiségfejlesztő tanfolyamok;

személyiségfejlesztő képzések; segitségnyújtás, egyéni testedzési és fitness tanácsadás vállalati ügyfeleknek,

hogy elősegítsék, hogy alkalmazottaik beépítsék mindennapjaikba a fizikai erőnlétüket javító testgyakorlást;

segitségnyújtás, egyéni testedzési és fitness tanácsadás egyének részére, hogy beépítsék mindennapjaikba a fizikai

erőnlétüket javító testgyakorlást; személyiségfejlesztő tanfolyamok, aerob és anaerob gyakorlatokat erősítő és

rugalmasságot fokozó gyakorlatokkal ötvöző egyéni fitness edzői szolgáltatások; fogyással és testedző

programokkal kapcsolatos egyéni képzések; egyéni időmenedzseléssel kapcsolatos tanfolyamok biztosítása;

 személyiségfejlesztő tanfolyamok biztosítása; meditációs technikák oktatása.

 44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; masszázs

szolgáltatások; masszázsra vonatkozó tájékoztató szolgáltatások; dietetikus által nyújtott szolgáltatások; étrend-

és táplálkozási tanácsadás; egészségügyi klinikai szolgáltatások; meditációs szolgáltatások; energiagyógyítási

szolgáltatások, nevezetesen stresszkezelésre és stressz csökkentésre vonatkozó tanácsadás egyének részére

életminőségük javításáért; fizioterápiás állapotfelmérés, mozgászavarok azonosítása és kezelése az optimális testi

működés helyreállítása és fenntartása érdekében a betegségek, rendellenességek, az egészségi állapot vagy

sérülések eredményeképpen kialakuló károsodások, korlátozott működések és a rokkantság kialakulásának, a

tünetek megjelenésének és előrehaladásának megelőzése érdekében, stresszkezelési szolgáltatások; telefonos és
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személyes egyéni életstílus és állapotfelmérés (testi és lelki egészségügyi szolgáltatások}; egyéni viselkedéssel

kapcsolatos szolgáltatások; egészségügyi és wellness tanácsadás az egyéni boldogság eléréséhez; izomerősítéssel

kapcsolatos egyéni terápiás szolgáltatások; a keringés javítását szolgáló egyéni terápiás szolgáltatások;

személyiségfelmérési szolgáltatások; az egészséges életmóddal és táplálkozással kapcsolatos szolgáltatások;

nevezetesen személyre szabott felmérések/értékelések, egyéni szokások kialakítása, állapotfenntartási ütemtervek

készítése és tanácsadás; wellness szolgáltatások biztosítása, nevezetesen egyéni állapotfelmérések, egyéni

 szokások kialakítása, állapotfenntartási ütemtervek készítése és tanácsadás.

 ( 111 )  231.216

 ( 151 )  2020.06.04.

 ( 210 )  M 19 02485

 ( 220 )  2019.08.09.

 ( 732 )  Digital Media and Communications Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ARENA4

 ( 511 )  35    Reklámozás; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési

szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi

sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával;

audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós

szolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális marketing; digitális

reklámszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez

kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; értékesítési

promóció audiovizuális média használatával; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások

megbízásából; értékesítési promóciós szolgáltatások; eseménymarketing; harmadik fél áruinak és

szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba

hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása

révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; hirdetés és reklámozás;

hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton;

hirdetésszervezés; különleges rendezvények promóciója; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások

termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós

bemutatók segítségével; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; promóciós és

reklámozási szolgáltatások; promóciós események szervezése és lebonyolítása; promóciós kampányok

kidolgozása; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; rádió- és tévéreklámok

gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési

szolgáltatásai; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások;

reklámhirdetések megjelentetése; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak

népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések

keretében; reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; sportversenyek és

-események promóciója; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós,

reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós reklámok elkészítése; televíziós

 reklámozás.

 38    Távközlés; adatátvitel és adatközvetítés; audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás

tartalom közvetítése az interneten keresztül; digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül

történő továbbítása; digitális hangsugárzás; e-sportesemények közvetítése; előfizetéses televíziós műsorszórás;

filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek elektronikus átvitele; információk sugárzása

televízión keresztül; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más kommunikációs hálózatokon

keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül történő videoadatátvitel;

internetes protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó
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televízióhoz való hozzáférés biztosítása; kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása;

kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórási szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórási

információk; kábeltelevíziós műsorszórás és -közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; kábeltévés

közvetítés; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; látvány-,

képtovábbítás műholdon keresztül; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül; műholdas és kábel közvetítés;

műholdas televíziós műsorszórás; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok

kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás,

kábelhálózaton keresztül is; rádiós és televíziós műsorszórás; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és

televíziós programok közvetítése; sportrendezvényekhez kapcsolódó műholdas műsorszóró szolgáltatások;

szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; televíziós információközlés; televíziós kábelhálózatok

működtetése; televíziós műsorok terjesztése műhold által; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és

közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés; televíziós műsorszórási szolgáltatások mobiltelefonokhoz;

televíziós programok közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; televizuális kommunikációs

 szolgáltatások; tv programszórás és -közvetítés.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; digitális videó, audió és

multimédia kiadási szolgáltatások; hírközlő szolgáltatások; hírügynökségi beszámolók; rádiós és televíziós

hírműsor szolgáltatás; riporteri szolgáltatások; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; audio- és vizuális média

biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;

audiovizuális bemutatók; e-sport játékvezetés; e-sportesemények előállítása a televízió számára; élő

e-sportesemények lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató

televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; közösségi sport- és kulturális események

szervezése; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és

televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós

show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós

szórakoztatási szolgáltatások; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; sporthíradás; sportokhoz

kapcsolódó hírek szolgáltatása; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások

sportesemények formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában;

televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televíziós

és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós,

széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós

 vetélkedők készítése.

 ( 111 )  231.217

 ( 151 )  2020.06.04.

 ( 210 )  M 19 02490

 ( 220 )  2019.08.11.

 ( 732 )  Bérkert 45 Kft., Üllés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  231.218

 ( 151 )  2020.06.04.
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 ( 210 )  M 19 02492

 ( 220 )  2019.08.12.

 ( 732 )  HOTEL Ózon Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 )  Ózon Hotel

 ( 511 )  43    Időleges szállásadás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás; szállodai szolgáltatások;

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállás biztosítása szállodákban és

 motelekben; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül.

 ( 111 )  231.350

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03619

 ( 220 )  2019.11.28.

 ( 732 )  TubeShop Kft., Solymár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Nyomtatott pólók; pólóingek; pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan pólók, trikók; visszahajtott, magas nyakú

pulóverek, pólók [garbó]; kapucnis pulóverek; hosszú ujjú pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők;

környakas pulóverek; pulóverek; pulóverek, kötényruhák; pulóverek, kötött pulóverek; polár pulóverek;

 pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; v-nyakú pulóverek.

  40    Pólóhímzési szolgáltatások; pólónyomás, pólónyomtatás.

 ( 111 )  231.353

 ( 151 )  2020.06.04.

 ( 210 )  M 19 02483

 ( 220 )  2019.08.09.

 ( 732 )  Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 111 )  231.359

 ( 151 )  2020.05.21.

 ( 210 )  M 19 03308

 ( 220 )  2016.07.07.

 ( 732 )  CHR. HANSEN A/S, Hoersholm (DK)

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

 ( 541 )  OXYCAP

 ( 511 ) 1    Bakteriológiai készítmények nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra; mikroorganizmus kultúrák,

nem orvosi és állatgyógyászati használatra; ipari célú mikroorganizmus kultúrák; mikrobiális oltóanyagok a

 szilázs erjedésének szabályozására és fokozására.

 ( 111 )  231.420

 ( 151 )  2020.05.13.
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 ( 210 )  M 19 02766

 ( 220 )  2019.09.13.

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

 ( 541 )  SOLETTA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.421

 ( 151 )  2020.05.13.

 ( 210 )  M 19 02764

 ( 220 )  2019.09.13.

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

 ( 541 )  ROTIDON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.422

 ( 151 )  2020.05.13.

 ( 210 )  M 19 02637

 ( 220 )  2019.08.29.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 )  Herczeg Ferenc-díj

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1);

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, -közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek,

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

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem

letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

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

filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

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

múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek

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

szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs

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

biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok

készítése; show műsorok szervezése; impresszáriók szolgáltatásai; stúdiószolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi

díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek

szervezése (oktatás vagy- szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  231.423

 ( 151 )  2020.05.13.
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 ( 210 )  M 19 02776

 ( 220 )  2019.09.13.

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

 ( 541 )  CUPARYL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.424

 ( 151 )  2020.05.13.

 ( 210 )  M 19 02771

 ( 220 )  2019.09.13.

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

 ( 541 )  VITUDIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.425

 ( 151 )  2020.05.13.

 ( 210 )  M 19 02775

 ( 220 )  2019.09.13.

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

 ( 541 )  DOMORON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.426

 ( 151 )  2020.05.13.

 ( 210 )  M 19 02774

 ( 220 )  2019.09.13.

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

 ( 541 )  CARISSILA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.427

 ( 151 )  2020.05.13.

 ( 210 )  M 19 02773

 ( 220 )  2019.09.13.

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

 ( 541 )  DALNAVILLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.428

 ( 151 )  2020.05.13.

 ( 210 )  M 19 02772

 ( 220 )  2019.09.13.

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

 ( 541 )  BUBUXIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.429

 ( 151 )  2020.05.13.

 ( 210 )  M 19 02769
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 ( 220 )  2019.09.13.

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

 ( 541 )  UTERNA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.430

 ( 151 )  2020.05.13.

 ( 210 )  M 19 02765

 ( 220 )  2019.09.13.

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

 ( 541 )  BABARYD

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.431

 ( 151 )  2020.05.13.

 ( 210 )  M 19 02629

 ( 220 )  2019.08.29.

 ( 732 )  Preczerné Kobelák Szilvia, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  231.432

 ( 151 )  2020.05.13.

 ( 210 )  M 19 01798

 ( 220 )  2019.06.06.

 ( 732 )  Sándor László, Fonyód (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Kerékpárok, kerékpáralkatrészek, kerékpárkiegészítők.

  35    Kerékpárok és kerékpáralkatrészek kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásai.

  37    Kerékpárok javítása, szervizelései, szerelési szolgáltatásai.

 ( 111 )  231.433

 ( 151 )  2020.05.13.

 ( 210 )  M 19 02636

 ( 220 )  2019.08.29.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 )  Egyesy Géza-díj

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1);

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, -közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 11. szám, 2020.06.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1326



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

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem

letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

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

filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

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

múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek

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

szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs

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

biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok

készítése; show műsorok szervezése; impresszáriók szolgáltatásai; stúdiószolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi

díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek

szervezése (oktatás vagy- szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  231.434

 ( 151 )  2020.05.13.

 ( 210 )  M 19 02777

 ( 220 )  2019.09.13.

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

 ( 541 )  FUTAGIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.438

 ( 151 )  2020.05.18.

 ( 210 )  M 19 03730

 ( 220 )  2019.12.09.

 ( 732 )  Perei Efraim Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Digitális órákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ékszertartókkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; elektronikus órák, karórákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; elektronikusan vezérelt digitális órákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

mechanikus órákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; okosórákkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; óra szíjakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

óraalkatrészekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; órák és alkatrészeikkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; órakészítő berendezésekhez való alkatrészek és szerelvényekkel kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; órákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
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óraszámlapokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; óratartó díszdobozokkal kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; vezeték nélküli kommunikációs funkcióval rendelkező órákkal kapcsolatos

 kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 37    Órajavítás; órák és időmérő készülékek javítása és karbantartása; órák és karórák javítása vagy

karbantartása; órák és karórák javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; órák, karórák

 karbantartása és javítása; órák, karórák restaurálása; ékszerjavítás.

 ( 111 )  231.439

 ( 151 )  2020.05.18.

 ( 210 )  M 19 03732

 ( 220 )  2019.12.09.

 ( 732 )  Perei Efraim Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kontaktlencse fertőtlenítőszerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kontaktlencse

tárolókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kontaktlencsékhez tisztító készítményekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kontaktlencsékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; kontaktlencsetartókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; látásjavító

segédeszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; látásjavító szemüvegekkel kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; lencse nélküli szemüvegkeretekkel kapcsolatos kis- és

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

segédeszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; polarizációs szemüvegekkel kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szemészeti készítményekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; szemészeti üveglencsékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szemüveg

alkatrészekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szemüveg párásodásgátló szerekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szemüveg pótlencsékkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; szemüveg- és napszemüvegtokokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatásokok.

 44    Szemüvegek tisztítására alkalmas törlőrongyokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

szemüvegkeretekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szemüveglencse-tisztító oldatokkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szemüveglencse-védőkkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; szemüveglencsékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

színezett kontaktlencsékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; tisztítószerrel átitatott

 szemüvegtisztító kendőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.444

 ( 151 )  2020.05.18.

 ( 210 )  M 19 03606

 ( 220 )  2019.11.28.

 ( 732 )  Wellmed Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Egészségügyi, egészségmegőrző termékek kereskedelme.
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 ( 111 )  231.447

 ( 151 )  2020.05.26.

 ( 210 )  M 19 01461

 ( 220 )  2019.05.06.

 ( 732 )  dr. Szalai László, Budapest (HU)

 ( 541 )  Tinnitus Coaching

 ( 511 )   41    Coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; oktatás biztosítása.

 44    Pszichológus [szolgáltatások]; betegápolási szolgáltatások; csillapító kezelés; egészséggel kapcsolatos

 tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  231.452

 ( 151 )  2020.05.22.

 ( 210 )  M 17 02206

 ( 220 )  2017.07.07.

 ( 732 )  VINUM 1842 Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 Dr. Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém dobozok alkoholos italokhoz.

 33    Alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével; bort tartalmazó italok [fröccsök]; bor alapú italok;

 borból és gyümölcsléből készült alkoholos italok.

  39    Ital [szeszesital] forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások; forgalmazási szolgáltatások.

 ( 111 )  231.453

 ( 151 )  2020.05.22.

 ( 210 )  M 17 02208

 ( 220 )  2017.07.07.

 ( 732 )  VINUM 1842 Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 Dr. Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém dobozok alkoholos italokhoz.

 33    Bort tartalmazó italok [fröccsök]; bor alapú italok; borból és gyümölcsléből készült alkoholos italok;

 alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével.

  39    Ital [szeszesital] forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások; forgalmazási szolgáltatások.

 ( 111 )  231.462

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 02807

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  Polgári Értékekért Alapítvány, Hatvan (HU)

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

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; folyóiratok, könyvek; magazinok, revük [időszaki lapok].

 41    Kulturális tevékenységek; elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

 publikálása; könyvkiadás.

 ( 111 )  231.463

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 02947

 ( 220 )  2019.09.25.

 ( 732 )  Lin Lianjie, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

 ( 541 )  USHAS

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő krémek; dezodoráló

szappan; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak; fogkrémek; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok;

hajspray; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; kozmetikai, szépségápolási készítmények;

körömlakkok; lakkeltávolító termékek, lakklemosók; samponok; szemöldökceruzák (1); szemöldökceruzák (2);

 szempillaspirál; szőrtelenítők.

 ( 111 )  231.464

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03489

 ( 220 )  2019.11.18.

 ( 732 )  Ginko Bt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Kertészeti eszközök kölcsönzése; kertészeti információnyújtás és tanácsadás; kertészeti műtrágyák

használatával kapcsolatos információs szolgáltatások; kertészeti szolgáltatások; kertészeti tanácsadás; kertészi és

kertészeti szolgáltatások; növényápolási szolgáltatások [kertészeti szolgáltatások]; online tájékoztatás

mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan; tájékoztatás mezőgazdasági, kertészeti és

erdészeti szolgáltatásokkal kapcsolatban; tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a mezőgazdasági és

 kertészeti trágyák felhasználásával kapcsolatban.

 ( 111 )  231.465

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03612

 ( 220 )  2019.11.28.

 ( 732 )  WINE CONCEPT Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )   33    Borok, borpárlatok, bor alapú készítmények, habzóborok, pezsgők.

 ( 111 )  231.466

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03613

 ( 220 )  2019.11.28.

 ( 732 )  Akusztika Mérnöki Iroda Kft., Baja (HU)

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

 ( 541 )  NAR-WALL

 ( 511 )  17    Nemfém szerkezetek zaj csökkentésére [szigetelés]; zajcsökkentő panelek; zajvédő falak; hangszigetelők

 épületekhez; hangszigetelők; hangelnyelő lapok; hangelnyelő béléselemek; hangtompító burkolatok.

 ( 111 )  231.467

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03614

 ( 220 )  2019.11.28.

 ( 732 )  Akusztika Mérnöki Iroda Kft., Baja (HU)

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

 ( 541 )  PUTEX

 ( 511 )  17    Nemfém szerkezetek zaj csökkentésére [szigetelés]; zajcsökkentő panelek; zajvédő falak; hangszigetelők

 épületekhez; hangszigetelők; hangelnyelő lapok; hangelnyelő béléselemek; hangtompító burkolatok.

 ( 111 )  231.468

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03621

 ( 220 )  2019.11.27.

 ( 732 )  Valek Gáspár, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Készételek húsból; zöldséges készételek; főként zöldségeket tartalmazó fagyasztott készételek; elsősorban

halból álló készételek; elsősorban zöldségféléket tartalmazó készételek; elsősorban kacsából álló készételek;

elsősorban pulykából álló készételek; főként húst tartalmazó készételek; főként húspótlókat tartalmazó

készételek; főként csirkét tartalmazó készételek; főként szalonnát tartalmazó készételek; főként vadhúst

tartalmazó készételek; túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek; főként húsból álló készételek; főként tojást

tartalmazó készételek; teljesen vagy lényegében baromfiból készült készételek; teljesen vagy lényegében húsból

készült készételek; teljesen vagy lényegében vadhúsból készült készételek; főként halvagdalékot, zöldségeket,

 főtt tojást és erőlevest tartalmató készételek; gyümölcsön, zöldségen, húson, halon alapuló készétel.

 30    Rizses készételek; főként rizst tartalmazó készételek; főként tésztát tartalmazó készételek; burgonyalisztből

készült sós készételek; csokoládé alapú szeletek [készétel]; metélttészta-alapú készételek; készételek pizzák

formájában; főleg rizsből készült száraz és folyékony készételek; túlnyomórészt tésztát tartalmazó száraz és

 folyékony készételek.

  39    Készételek és italok házhozszállítása.

 43    Ételkészítés; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; gyorséttermi szolgáltatások; étkezdei, menzai

 szolgáltatások.

 ( 111 )  231.470

 ( 151 )  2020.05.27.
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 ( 210 )  M 19 03623

 ( 220 )  2019.11.28.

 ( 732 )  Kerekes Péter Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; időszakos kiadvány (magazin), könyv és könyvecskék.

 ( 111 )  231.471

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03204

 ( 220 )  2019.10.18.

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  PEPSI RASPBERRY

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

és más készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes szénsavas italok; üdítőitalok; energiaitalok; izotóniás

italok; sportitalok; vitamintartalmú italok; ízesített vizek; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy

 zöldségitalok]; kókuszalapú italok.

 ( 111 )  231.472

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03205

 ( 220 )  2019.10.18.

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  PEPSI MANGO

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

és más készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes szénsavas italok; üdítőitalok; energiaitalok; izotóniás

italok; sportitalok; vitamintartalmú italok; ízesített vizek; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy

 zöldségitalok]; kókuszalapú italok.

 ( 111 )  231.474

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03507

 ( 220 )  2017.09.04.

 ( 732 )  Gerstacker Marken GbR, Nürnberg (DE)

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

 ( 541 )  Albrecht Dürer

 ( 511 )  33    Forralt bor; ízesített bortartalmú italok; röviditalok vagy bor alapú koktélok és aperitifek; szesz és bor alapú

 puncs.

 ( 111 )  231.475

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03745

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Urbán Zsolt György, Budapest (HU)

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

 ( 511 )  16    Magazinok, revük [időszaki lapok], nyomtatott publikációk, újságok; 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.

 41    Újságok kiadása, folyóiratok kiadása, magazinok kiadása; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás, web-es

újságok megjelentetése, újságok megjelentetése; újság kiadása ügyfelek számára az interneten, újságok,

folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése, magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás

megjelentetése, újságírói szolgáltatások, újságkiadás, újságok megjelentetése, szabadúszó újságírás, elektronikus

magazinok kiadása (social media felületeken való megjelenés), magazinok multimédiás megjelentetése, könyvek,

magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése, magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási

 szolgáltatások, elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten.

 ( 111 )  231.477

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03748

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Nagyné Bali Szabina, Tiszaalpár (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Gyógypedikűr és lábápolási szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére;

gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; terápiás szolgáltatások;

 egészségfelmérési vizsgálatok.

 ( 111 )  231.480

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03752

 ( 220 )  2019.12.06.

 ( 732 )  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main (DE)

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

 ( 541 )  DULCONATURAL

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; táplálék-kiegészítők; diétás étrend-kiegészítők; étrendkiegészítők; vitaminok;

 ásványi anyagok gyógyászati használatra.

 ( 111 )  231.481

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03754

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Velvet Zest Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  MOZATA

 ( 511 ) 8    Állatnyíró eszközök, nyírógépek; kerámiakések; nem elektromos sajtszeletelők; evőeszközök; tojásszeletelő,

nem elektromos; kivágó szerszámok [kéziszerszámok]; gyümölcsszedők [kéziszerszámok]; gyümölcs szeletelők;

konyhai zöldségszeletelők; kések; macheték [széles pengéjű kések]; hústépő karmok; húsvágó kések, bárdok

[kéziszerszámok]; osztriganyitók; pizzavágók, nem elektromos; pikkelyező kések; ollók; kaparókések

[kéziszerszámok]; ezüstneműk [kések, villák és kanalak]; kanalak; evőeszközök [kések, villák és kanalak]; villák

[evőeszközök]; műanyag kanalak, étkezővillák és étkezőkések; babakanalak, étkezővillák és étkezőkések;

ültetőkanalak [kertészet]; zöldségvágók (kézi működtetésű); zöldségreszelők; kézi működtetésű
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 zöldség-spirálvágók; zöldséghámozók [kéziszerszámok].

 21    Kosarak háztartási használatra; spicckanalak [konyhai eszközök]; habverők, nem elektromos; söröskancsók;

palacknyitók, elektromos és nem elektromos; palackok; mosdótálak, lavórok; papírtörölköző adagolók; dobozok

üvegből; kenyérkosarak, háztartási célokra; kenyérvágó deszkák; vajtartók; vajtartó burák; kenyértartók; porcelán

tálcák; cukorkásdobozok; kerámiák háztartási használatra; éjjeliedények; kávéskészletek; mozsarak konyhai

használatra; bögrék, korsók; edények, fazekak; fazekasáruk; fűszertartó szettek; szívószálak; cukortartók;

tányérok; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével; nem

elektromos tajine; teáskészletek [terítékek]; teafőző tojások; teaszűrők; tea cozy [teáskanna melegítő];

 teafilter-tartók; teáskannák.

 29    Ajvár [tartósított paprika]; articsóka, tartósított; padlizsánkrém; bab, tartósított; bogyós gyümölcsök,

konzervált; kandírozott [cukrozott] mogyorók/diók; szárított, aszalt kókuszdió; datolya; falafel; ízesített

mogyorók, diók; gyümölcsök, tartósított; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcssaláták; gyümölcs csipsz;

gyümölcs alapú snackek; fokhagyma [konzervek]; gyömbérdzsem; mogyoró, előkészített; hummusz

[csicseriborsókrém]; dzsemek /lekvárok/ gyümölcsízek; lencse, tartósított; alacsony zsírtartalmú

burgonyachipsek; gomba, tartósított; dióféle-alapú krémek; mogyorók, elkészített; étkezési olajok; olívaolaj,

étkezési; olajbogyó, tartósított; mogyoróvaj; földimogyoró, elkészítve; borsó, tartósított; savanyúságok;

virágporkészítmények [élelmiszer]; sültburgonya, chips; bundás burgonyaszeletek; burgonyapehely; mazsola;

magvak, elkészítve; étkezési szezámolaj; levesek; napraforgóolaj, étkezési; napraforgómag, elkészítve;

csemegekukorica, elkészített; tahini [szezámmagkrém]; tajine [elkészített hús, hal vagy zöldség]; zöldségsaláták;

zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségvelőkrém; növényi alapú tejszín; zöldségek, tartósított; zöldségek, főtt;

 szárított zöldségek; zöldségkonzervek.

 30    Agávé szirup [természetes édesítőszer]; szegfűbors; marcipán massza; mandulás édességek; ánizsmag;

almaszósz [ízesítők/fűszerek]; fűszeres készítmények ételekhez; pótkávé; durva árpaliszt; babliszt; kekszek

(aprósütemények); kenyér; zsemlék; zsemlemorzsa; feldolgozott hajdina; bulgur; briós; kandiscukor; cukorból

készült tortadíszek; kapribogyók; karamellák [cukorkák]; zellersó; gabonakészítmények; gabonaszeletek; snack

ételek (gabona alapú -); chips [gabonakészítmény]; csokoládé; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék;

csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú diófélék; fahéj [fűszer]; szegfűszeg [fűszer]; kakaó;

kakaóitalok tejjel; kakaóalapú italok; kávéaromák; kávé; kávé tejjel; kávé alapú italok; fűszerek, ízesítők;

kandiscukor; konyhasó; kukoricapehely; kukorica, sült; kuszkusz [búzadara]; kekszek, rágcsálnivalók; árpa

őrlemény; zabdara; curry [fűszer]; desszert mousse-ok [cukrászáru]; nyers tészták; salátaöntetek;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; fondant, tortamáz; gyümölcsös zselés cukor [édességek];

gyümölcsszószok; kerti gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; gyömbér [fűszer]; szirupok és melasz; dara

emberi fogyasztásra; halva [édességféle]; méz; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; pasztillák, szögletes cukorkák

[édességek]; marinádok [fűszeres pácok]; marcipán; darált fokhagyma [fűszer]; menta cukrászati használatra;

mustárliszt; mustár; természetes édesítőszerek; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska;

diófélékből készült lisztek; szerecsendió; zabpehely; zab alapú ételek; zabdara; pálmacukor; palacsinták; lisztből

készült tészták; tésztaöntetek; pastila [orosz gyümölcsös sütemény]; süteménytészta; süteményekhez való tészta;

földimogyorós édességek; gyümölcsös sütemények/torták; pizza; pralinék; feldolgozott quinoa; ételízesítő

[fűszer]; rizs alapú rágcsálnivalók; méhpempő; kétszersültek; sáfrány [ételízesítő]; szendvicsek; szószok

[ízesítőszerek, fűszeres mártások]; fűszerek; feldolgozott magok fűszerezési használatra; búzadara; szezámmagok

[fűszerek]; fűszerek; tabulé [arab saláta]; lepények; tea; tea alapú italok; kurkuma; kenyér kovász nélkül, macesz;

 kávé, pörköletlen.

 31    Mandula [gyümölcs]; friss gyümölcs válogatás; citrusgyümölcs, friss; kókuszdió; lenliszt [takarmány];

szárított virágok díszítésre; friss gyümölcsök; friss kerti gyógynövények; friss fokhagyma; magvak [gabona]; friss

mogyoró; gomba, friss; diófélék [gyümölcsök]; olajbogyók, friss; hagymák, friss zöldségek; narancs;

földimogyoró, friss; borsó, friss; paprika [növény]; növények; szárított növények díszítésre; burgonya, friss; élő

baromfi; rebarbara, friss; magvak; étkezési szezámmag, feldolgozatlan; cserjék; paraj, friss [spenót];

 szarvasgomba, friss; friss zöldségek.
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 32    Aloe vera italok, alkoholmentes; alkoholmentes aperitifek; árpabor [sör]; sörök; termékek szénsavas vizek

előállításához; szénsavas víz; alkoholmentes almabor; alkoholmentes koktélok; energiaitalok; esszenciák italok

előállításához; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; gyömbéres üdítőital; szőlőmust; limonádék;

lítiumos vizek; mustok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes gyümölcsitalok; készítmények

italokhoz; alkoholmentes italok; méz alapú alkoholmentes italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; alkoholmentes teaízű

italok; mandulatej; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok];

szódavizek; üdítőitalok; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; asztali vizek; paradicsomlevek [italok];

 zöldséglevek [italok]; vizek [italok]; tejsavó alapú italok.

  40    Sörfőzés; élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek fagyasztása; gyümölcspréselés.

 41    Bentlakásos iskolák; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; coaching [tréning]; oktatási

információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; versenyek

szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése

[szórakoztatás]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása

 [képzés]; szövegírás.

 43    Szállásügynökségek [szállodák, panziók]; bár szolgáltatások; panziók; foglalás panziókban; kávéházak;

tortadíszítések; ételek díszítése; vendéglátás; ételszobrászat; szállodai szolgáltatások; szállodai szobafoglalás,

szállásfoglalás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; magánszakács, személyi séf

szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; gyorséttermek, snack bárok; átmeneti szállások

 kiadása; szállásfoglalás.

 44    Gazdálkodás (állatok); virágkötészeti szolgáltatások; kertészeti szolgáltatások; mezőgazdasági, vízművelési,

 kertészeti és erdészeti féregirtás.

 ( 111 )  231.494

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03518

 ( 220 )  2019.11.20.

 ( 732 )  HENKEL AG & CO. KGaA, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SZILBETON

 ( 511 ) 1    Vegyszerek ipari használatra, feldolgozatlan műgyanták; feldolgozatlan műanyagok; ragasztók ipari

 használatra.

 17    Tömő-, dugaszoló-, és szigetelőanyagok, tömítőanyagok illesztésekhez, tömítő anyagok, tömítő szerek,

tömítő szilikonvegyületek, hővel szemben védő- és szigetelőanyagok, szilikongyanták (a 17. osztályba tartozó

félkész termékek), tömítések, szigetelések, tömítőanyagok folyékony-, paszta-, gitt- vagy por alakban; bitumenes

anyagok tetőfedéshez, szigetelő- és hangszigetelő anyagok; tömőanyagok műanyagból, elsősorban műanyag

habok; szigetelő fóliák; öntapadós tömítések (nem irodaszer, háztartási vagy gyógyászati célra); szigetelés céljára

 szolgáló vízszigetelő membránok, tömítő membránok, poliuretán habok.

 19    Építőanyagok (nem fém); nem fém merev csövek építéshez; aszfalt, szurok és bitumen, nem fémből készült

hordozható épületek; nem fémből készült emlékművek; bitumen; bitumenes anyagok tetőfedéshez, bitumenes

termékek épületekhez; épületek, nem fémből; cement, agyag, beton, habarcs, gipsz, burkolólapok, nem fémből,

 építéshez.

 ( 111 )  231.504

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 03504

 ( 220 )  2019.11.18.

 ( 732 )  Szebenyi István, Göd (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   41    Kulturális fesztiválok szervezése.

 ( 111 )  231.505

 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03628

 ( 220 )  2019.11.29.

 ( 732 )  Jean Paul Chavanon, Le Pouliguen (FR)

 Michel Henri Chavanon, La Rochelle (FR)

 Erik Jacques Albert Chavanon, Seiches-Sur-Le-Loire (FR)

 Gildas Paul François Chavanon, Dampierre Sur Loire (FR)

 Jean-Marie Thierry François Chavanon, Creteil (FR)

 Pierre-Yves Benoit Chavanon, Grenoble (FR)

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

 ( 541 )  DATIF P.C. NEO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények; homeopátiás gyógyszerek idegi és alvási rendellenességek kezelésére.

 ( 111 )  231.509

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 03646

 ( 220 )  2019.12.02.

 ( 732 )  Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Dr. Magyar György Csaba, Gyula

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Fesztiválok szervezése; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése szórakoztatási

célokra; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok

rendezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; oktatási célú fesztiválok szervezése; zenei fesztiválokkal

kapcsolatos szolgáltatások; sörfőzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; zenei rendezvények szervezése;

szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése; kulturális célú rendezvények

szervezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása;

jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; kulturális és művészeti rendezvények szervezése;

szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása;

kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online

 hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás.

 ( 111 )  231.525

 ( 151 )  2020.05.28.
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 ( 210 )  M 19 02439

 ( 220 )  2019.08.07.

 ( 732 )  DANTE International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám, promóció és eladásösztönzés cégek számára; online reklám és promóció számítógépes hálózatokon

és mobiltelefon-hálózatokon keresztül; reklám és eladásösztönzés; reklámidő és hirdetési terület kölcsönzése

kommunikációs médián; helyek biztosítása weboldalakon áruk és szolgáltatások reklámozására; reklámszövegek

közzététele online; áruk bemutatása bármilyen kommunikációs médián kis- és nagykereskedelmi célból;

különböző áruk kiskereskedelme, nagykereskedelme és online értékesítése; kiállítások, vásárok és más hasonló

rendezvények szervezése és rendezése kereskedelmi célból; elektronikus számlák feldolgozása (kibocsátása)

 felhasználók számára.

 38    Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; kommunikáció számítógépes hálózaton

keresztül; távközlés számítógépes terminálokon keresztül; üzenetek, képek, adatok és elektronikus tartalom

számítógépes továbbítása az interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül; távközlés elektronikus

üzenetek továbbításához és összeállításához; online számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes linkek biztosítása, a felhasználók átirányítása más helyi és globális oldalakra; számlaadatok

elektronikus továbbítása a kommunikációs és számítógépes hálózatok felhasználói számára; információ és adatok

továbbítása online szolgáltatásokon és az interneten keresztül; digitális fájlok továbbítása; audio és videó adatok

digitális továbbítása; adat és audio, videó és multimédia fájlok továbbítása, ideértve a letölthető fájlokat és a

globális számítógépes hálózaton keresztül elküldött fájlokat; távközlés internetes platformon és portálon

 keresztül.

 42    Programozás számítógépekhez; számítógépes programozás multimédiás és interaktív alkalmazásokkal

kapcsolatban; tanácsadás a szoftver területén; szoftverfejlesztés (tervezés); informatikai szakemberek

szolgáltatásai személyre szabott online információkkal kapcsolatban; weboldalak készítése és karbantartása;

internetes keresőmotorok biztosítása; szerverek tárolása; internetes adattárolásra szolgáló információs

technológiával kapcsolatos szakemberek szolgáltatásai; ideiglenes online hozzáférés biztosítása alkalmazásokhoz

és szoftveres eszközökhöz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; információs

technológiai szakemberek szolgáltatásai felhőalapú számítástechnika területén; számítógépes webhelyek

(webhelyek) tárolása; számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; szoftveralkalmazások

készítése és biztosítása; számítógépes szoftveralkalmazások biztosítása a feltöltés, letöltés, adatfolyam, az

üzenetek küldése, a közzététel, a megjelenítés, a blogokban való feladás, a linkek biztosítása, az elektronikus

fájlok és információk megosztása kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus számítógépes

 szoftveralkalmazások fejlesztése.

 ( 111 )  231.526

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 02442

 ( 220 )  2019.08.07.

 ( 732 )  DANTE International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám, promóció és eladásösztönzés cégek számára; online reklám és promóció számítógépes hálózatokon

és mobiltelefon-hálózatokon keresztül; reklám és eladásösztönzés; reklámidő és hirdetési terület kölcsönzése

kommunikációs médián; helyek biztosítása weboldalakon áruk és szolgáltatások reklámozására; reklámszövegek

közzététele online; áruk bemutatása bármilyen kommunikációs médián kis- és nagykereskedelmi célból;

különböző áruk kiskereskedelme, nagykereskedelme és online értékesítése; kiállítások, vásárok és más hasonló

rendezvények szervezése és rendezése kereskedelmi célból; elektronikus számlák feldolgozása (kibocsátása)

 felhasználók számára.

 38    Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; kommunikáció számítógépes hálózaton

keresztül; távközlés számítógépes terminálokon keresztül; üzenetek, képek, adatok és elektronikus tartalom

számítógépes továbbítása az interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül; távközlés elektronikus

üzenetek továbbításához és összeállításához; online számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes linkek biztosítása, a felhasználók átirányítása más helyi és globális oldalakra; számlaadatok

elektronikus továbbítása a kommunikációs és számítógépes hálózatok felhasználói számára; információ és adatok

továbbítása online szolgáltatásokon és az interneten keresztül; digitális fájlok továbbítása; audio és videó adatok

digitális továbbítása; adat és audio, videó és multimédia fájlok továbbítása, ideértve a letölthető fájlokat és a

globális számítógépes hálózaton keresztül elküldött fájlokat; távközlés internetes platformon és portálon

 keresztül.

 42    Programozás számítógépekhez; számítógépes programozás multimédiás és interaktív alkalmazásokkal

kapcsolatban; tanácsadás a szoftver területén; szoftverfejlesztés (tervezés); informatikai szakemberek

szolgáltatásai személyre szabott online információkkal kapcsolatban; weboldalak készítése és karbantartása;

internetes keresőmotorok biztosítása; szerverek tárolása; internetes adattárolásra szolgáló információs

technológiával kapcsolatos szakemberek szolgáltatásai; ideiglenes online hozzáférés biztosítása alkalmazásokhoz

és szoftveres eszközökhöz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; információs

technológiai szakemberek szolgáltatásai felhőalapú számítástechnika területén; számítógépes webhelyek

(webhelyek) tárolása; számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; szoftveralkalmazások

készítése és biztosítása; számítógépes szoftveralkalmazások biztosítása a feltöltés, letöltés, adatfolyam, az

üzenetek küldése, a közzététel, a megjelenítés, a blogokban való feladás, a linkek biztosítása, az elektronikus

fájlok és információk megosztása kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus számítógépes

 szoftveralkalmazások fejlesztése.

 ( 111 )  231.527

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 02440

 ( 220 )  2019.08.07.

 ( 732 )  DANTE International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklám, promóció és eladásösztönzés cégek számára; online reklám és promóció számítógépes hálózatokon

és mobiltelefon-hálózatokon keresztül; reklám és eladásösztönzés; reklámidő és hirdetési terület kölcsönzése

kommunikációs médián; helyek biztosítása weboldalakon áruk és szolgáltatások reklámozására; reklámszövegek

közzététele online; áruk bemutatása bármilyen kommunikációs médián kis- és nagykereskedelmi célból;

különböző áruk kiskereskedelme, nagykereskedelme és online értékesítése; kiállítások, vásárok és más hasonló

rendezvények szervezése és rendezése kereskedelmi célból; elektronikus számlák feldolgozása (kibocsátása)

 felhasználók számára.

 38    Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; kommunikáció számítógépes hálózaton

keresztül; távközlés számítógépes terminálokon keresztül; üzenetek, képek, adatok és elektronikus tartalom

számítógépes továbbítása az interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül; távközlés elektronikus

üzenetek továbbításához és összeállításához; online számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes linkek biztosítása, a felhasználók átirányítása más helyi és globális oldalakra; számlaadatok

elektronikus továbbítása a kommunikációs és számítógépes hálózatok felhasználói számára; információ és adatok

továbbítása online szolgáltatásokon és az interneten keresztül; digitális fájlok továbbítása; audio és videó adatok

digitális továbbítása; adat és audio, videó és multimédia fájlok továbbítása, ideértve a letölthető fájlokat és a

globális számítógépes hálózaton keresztül elküldött fájlokat; távközlés internetes platformon és portálon

 keresztül.

 42    Programozás számítógépekhez; számítógépes programozás multimédiás és interaktív alkalmazásokkal

kapcsolatban; tanácsadás a szoftver területén; szoftverfejlesztés (tervezés); informatikai szakemberek

szolgáltatásai személyre szabott online információkkal kapcsolatban; weboldalak készítése és karbantartása;

internetes keresőmotorok biztosítása; szerverek tárolása; internetes adattárolásra szolgáló információs

technológiával kapcsolatos szakemberek szolgáltatásai; ideiglenes online hozzáférés biztosítása alkalmazásokhoz

és szoftveres eszközökhöz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; információs

technológiai szakemberek szolgáltatásai felhőalapú számítástechnika területén; számítógépes webhelyek

(webhelyek) tárolása; számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; szoftveralkalmazások

készítése és biztosítása; számítógépes szoftveralkalmazások biztosítása a feltöltés, letöltés, adatfolyam, az

üzenetek küldése, a közzététel, a megjelenítés, a blogokban való feladás, a linkek biztosítása, az elektronikus

fájlok és információk megosztása kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus számítógépes

 szoftveralkalmazások fejlesztése.

 ( 111 )  231.529

 ( 151 )  2020.06.03.

 ( 210 )  M 19 03028

 ( 220 )  2019.10.02.

 ( 732 )  Triász-Tömlő Kft, Felsőzsolca (HU)

 ( 541 )  PURFLEX

 ( 511 )  17    Drótbetétes hajlékony műanyag tömlők; dróttal megerősített hajlékony műanyag tömlők; ipari tömlők

 műanyagból; fémspirál erősítésű poliuretán anyagú flexibilis tömlő.

 ( 111 )  231.530

 ( 151 )  2020.06.03.

 ( 210 )  M 19 02138

 ( 220 )  2019.07.08.

 ( 732 )  Média Center Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ujvári Tamás, Budapest

 ( 541 )  MESTERSÉGE:INTELLIGENCIA

 ( 511 )  28    Játékfigurák; játékkártyák(1); játékkonzolok; játékok; játékrobotok; játékszerek; játéktermi video

játékgépek; társasjátékok; telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek;

 videojátékok.
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 38    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; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli

 műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatás; video on-demand közvetítések.

 ( 111 )  231.533

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 20 00040

 ( 220 )  2020.01.08.

 ( 732 )  Vivo Mobile Communication CO.; LTD., Wusha; Chang'An; Dongguan; Guangdong (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Okostelefonok; mobiltelefonok; tokok mobiltelefonokhoz; védőlapok mobiltelefonokhoz; védőfóliák

mobiltelefon-kijelzőkhöz; mobiltelefon állványok; fejhallgatók; fejhallgatók mobiltelefonokhoz; szelfi botok

okostelefonokhoz; USB kábelek; tápegységek; elemek; elektromos akkumulátortöltők; mobil töltő akkumulátorok

(újratölthető akkumulátorok); hangszórók; intelligens hangszórók; vezeték nélküli fejhallgatók okostelefonokhoz;

vezeték nélküli töltők; letölthető applikációs szoftver mobiltelefonokhoz; számítógépek; okosszemüvegek;

okosórák; tablet számítógépek; noteszgépek; televíziók; okostelevíziók; vezeték nélküli fülhallgatók; vezeték

 nélküli hangszórók.

 ( 111 )  231.544

 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03698

 ( 220 )  2019.12.05.

 ( 732 )  Weber-Stephen Products LLC, Palatine, Illionis (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Grillezők, grillsütők és szerelt fedők grillezőkhöz.

 ( 111 )  231.549

 ( 151 )  2020.06.02.

 ( 210 )  M 19 03148

 ( 220 )  2019.10.12.

 ( 732 )  Flesch László János, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 26    Haj összekötésére szolgáló gumik, hajgumik; haj twister [hajtincs díszítő kiegészítők]; hajcsatok; hajcsatok,
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hajrögzítő eszközök; hajcsavaró papírok; hajcsavaró rögzítő csipeszek; hajdíszek; hajdíszek fésűk formájában;

hajcsavarók [hajtincs díszítő kiegészítők]; hajgumi; hajgumik; hajpántok; hajszalagok; hajszalagok, hajpántok;

hajszalagok japán hajviselethez [tegara]; hajtűk; hullámcsatok hajhoz; klipszes hajcsatok [hajkiegészítők];

keleties hajtűk; kamishin [póthaj japán hajviselethez]; kontyok japán hajviselethez [mage]; koreai díszes hajtűk

[binyeo]; lófarok rögzítők és hajszalagok; lófarokrögzítők; masnik hajba; pálcák a haj díszítéséhez; pálcák a haj

formázására; papírcsokrok [hajdíszek]; pattintós hajcsatok; rugalmas hajpántok; szalagok koreai stílusú

 hajviselethez [daenggi].

 ( 111 )  231.550

 ( 151 )  2020.06.02.

 ( 210 )  M 19 02150

 ( 220 )  2019.07.09.

 ( 732 )  AVEX Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Antónia Anna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Automata padlósúrolók; autóporszívók; centrifugák; centrifugák [gépek]; centrifugák háztartási célokra (nem

fűtött); centrifugák háztartási célokra (nem vízmelegítős); csövek porszívókhoz; edénykosarak

mosogatógépekhez; elektromos ablaktisztító felszerelések; elektromos gépek élelmiszerek, ételek mosásához;

elektromos gőzölős felmosófejek; elektromos gőztisztító gépek; elektromos háztartási gépek porszívózáshoz;

elektromos kefék mint gépek részei; elektromos kézi porszívók eldobható zsákkal; elektromos kézi porszívók;

elektromos mosógépek; elektromos mosógépek ruhákhoz; elektromos porszívók; elektromos porszívók és

alkatrészeik; elektromos porszívók háztartási használatra; elektromos szívó-tisztítók [háztartási]; elektromos

szőnyegporolók; elektromos szőnyegporszívók; elektromos szőnyegseprők; elektromos szőnyegtisztító

[samponozó] gépek; elektromos szőnyegtisztító gépek; felületek tisztítására szolgáló porszívók; folyékony

tisztítószer adagolók; fűtés nélküli szárítógépek mosáshoz; gépek szőnyegek tisztításához; gőzzel tisztító

készülékek; házi porszívók; háztartási elektromos porszívók; háztartási gőztisztító berendezések; háztartási

mosógépek; háztartási porszívók; mosó-szárítók; mosogatógép tálcák, mint mosogatógépek alkatrészei;

mosógépek háztartási célokra; multifunkciós [többcélú] gőztisztító berendezések; nedves és száraz porszívók;

porszívók; robotizált porszívók; robotizált padlótisztító [porszívó] gépek; szárítási funkcióval rendelkező

mosógépek; szárító berendezéssel felszerelt mosógépek; szárítógépek, centrifugák [gépek]; szárítógépek

 [háztartási].

9    Multimédia berendezések és műszerek; digitális hőmérők, nem orvosi célokra; háztartási hőmérők; hőmérő

 készülékek háztartási használatra; vízhőmérséklet-mérő műszerek.

 11    Asztali sütők; automata kávéfőző készülékek; automata kenyérkészítő gépek háztartási célokra; beépített

főzőlapok; beépített tűzhelylapok; berendezések italok melegítéséhez; berendezések ivóvíz hűtéséhez;

berendezések sütéshez; elektromágneses indukciós főzőlapok [háztartási célokra]; elektromos élelmiszer

szárítók/aszalók háztartási célokra; elektromos ételgőzölők; elektromos fazekak, lábasok; elektromos fedeles

serpenyők; elektromos forgó nyársas grillsütők; elektromos főzőedények [háztartási célokra]; elektromos

fűtőberendezések; elektromos fűtőtestek; elektromos gofrisütők; elektromos gőzölő készülékek főzéshez;

elektromos gőzölők főzéshez; elektromos grillkészülékek; elektromos hűtők, hűtőszekrények [háztartási célokra];

elektromos italmelegítők; elektromos kávéfőzőgépek; elektromos kávéfőzők háztartási használatra; elektromos

kávékannák; elektromos kenyérpirítók; elektromos kenyérsütők; elektromos konyhai gépek főzéshez; elektromos

kukorica pattogtató gépek; elektromos kukták, főzőedények; elektromos melegszendvics készítők; elektromos

olajsütők, fritőzök; elektromos ostya-/gofrisütők; elektromos presszógépek; elektromos teafőzők; elektromos

termoszok; elektromos tojásfőzők háztartási célokra; elektromos tűzhelyek háztartási célokra; elektromos

vízforraló kannák; elektromos vízforralók; elektromos vízmelegítők italkészítéshez; elektromos zöldségpárolók;

élelmiszer-melegítő berendezések; élelmiszer-szárítók, elektromos; fagylaltkészítő gépek; gyümölcsaszalók; házi
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kenyérsütők; háztartási kávéfőzők [elektromos]; háztartási kenyérpirítók [elektromos]; háztartási olajsütők,

fritőzök [elektromos]; hordozható kályhák; mikrohullámú sütők; mikrohullámú sütők főzéshez; mikrohullámú

sütők háztartási használatra; multifunkciós főzőkészülékek; pattogatott kukorica készítők; vattacukor készítő

gépek; vezeték nélküli elektromos kávéfőzők; elektromos hajszárítók; elektromos kézi hajszárítók; elektromos

melegítő párnák, nem orvosi használatra [kezelésre]; fűtőventilátorok; hajszárító berendezések; hajszárító búrák;

hajszárító készülék; hajszárítók [háztartási célokra]; hajszárítók utazáshoz; kézi hajszárítók; centrifugák

[hőszárítók]; háztartási hűtőgépek, hűtőszekrények; hűtő-fagyasztók; mélyhűtők; nem hordozható hűtőládák

 háztartási használatra.

 ( 111 )  231.551

 ( 151 )  2020.06.02.

 ( 210 )  M 19 02670

 ( 220 )  2018.03.06.

 ( 732 )  Lars Hansen, Aalborg (DK)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; gyógyhatású

olajok; természetes orvosságok; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; növényi és

 gyógynövényi kivonatok gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra.

  29    Olajok és zsírok étkezési célra; olajok, étkezési; kevert olaj (étkezési).

 ( 111 )  231.552

 ( 151 )  2020.06.02.

 ( 210 )  M 19 01970

 ( 220 )  2019.06.20.

 ( 732 )  BIOFARMA, SURESNES cedex (FR)

 ( 300 )  194560604 2019.06.18. FR

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BIHART

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

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

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); - valamennyi felsorolt áru, termék esetén azzal a korlátozással, hogy

 azok nem szolgálnak veseelégtelenség vagy vér extrakorporális kezelésére.

 ( 111 )  231.570

 ( 151 )  2020.06.04.

 ( 210 )  M 19 02443

 ( 220 )  2019.08.07.

 ( 732 )  DANTE International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám, promóció és eladásösztönzés cégek számára; online reklám és promóció számítógépes hálózatokon

és mobiltelefon-hálózatokon keresztül; reklám és eladásösztönzés; reklámidő és hirdetési terület kölcsönzése

kommunikációs médián; helyek biztosítása weboldalakon áruk és szolgáltatások reklámozására; reklámszövegek

közzététele online; áruk bemutatása bármilyen kommunikációs médián kis- és nagykereskedelmi célból;

különböző áruk kiskereskedelme, nagykereskedelme és online értékesítése; kiállítások, vásárok és más hasonló

rendezvények szervezése és rendezése kereskedelmi célból; elektronikus számlák feldolgozása (kibocsátása)

 felhasználók számára.

 38    Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; kommunikáció számítógépes hálózaton

keresztül; távközlés számítógépes terminálokon keresztül; üzenetek, képek, adatok és elektronikus tartalom

számítógépes továbbítása az interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül; távközlés elektronikus

üzenetek továbbításához és összeállításához; online számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes linkek biztosítása, a felhasználók átirányítása más helyi és globális oldalakra; számlaadatok

elektronikus továbbítása a kommunikációs és számítógépes hálózatok felhasználói számára; információ és adatok

továbbítása online szolgáltatásokon és az interneten keresztül; digitális fájlok továbbítása; audio és videó adatok

digitális továbbítása; adat és audio, videó és multimédia fájlok továbbítása, ideértve a letölthető fájlokat és a

globális számítógépes hálózaton keresztül elküldött fájlokat; távközlés internetes platformon és portálon

 keresztül.

 42    Programozás számítógépekhez; számítógépes programozás multimédiás és interaktív alkalmazásokkal

kapcsolatban; tanácsadás a szoftver területén; szoftverfejlesztés (tervezés); informatikai szakemberek

szolgáltatásai személyre szabott online információkkal kapcsolatban; weboldalak készítése és karbantartása;

internetes keresőmotorok biztosítása; szerverek tárolása; internetes adattárolásra szolgáló információs

technológiával kapcsolatos szakemberek szolgáltatásai; ideiglenes online hozzáférés biztosítása alkalmazásokhoz

és szoftveres eszközökhöz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; információs

technológiai szakemberek szolgáltatásai felhőalapú számítástechnika területén; számítógépes webhelyek

(webhelyek) tárolása; számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; szoftveralkalmazások

készítése és biztosítása; számítógépes szoftveralkalmazások biztosítása a feltöltés, letöltés, adatfolyam, az

üzenetek küldése, a közzététel, a megjelenítés, a blogokban való feladás, a linkek biztosítása, az elektronikus

fájlok és információk megosztása kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus számítógépes

 szoftveralkalmazások fejlesztése.

 ( 111 )  231.582

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03774

 ( 220 )  2019.12.12.

 ( 732 )  Torday Ádám László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Salavecz Gábor, Budapest

 ( 541 )  Hifi Magazin

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

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

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

 ( 111 )  231.583

 ( 151 )  2020.06.09.
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 ( 210 )  M 19 03776

 ( 220 )  2019.12.12.

 ( 732 )  Lukács Piroska Éva, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szórakoztatási célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; szórakoztatási célú kiállítások

lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése; szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása;

szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatással kapcsolatos szimpóziumok; bemutatók

szervezése szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások lebonyolítása

szórakoztatási célokra; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; versenyek szervezése [oktatás

vagy szórakoztatás]; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; szórakoztatással

kapcsolatos szemináriumok szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése; multimédiás

szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztatási

célú filmgyártás; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével,

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; koncertek szervezésével,

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; koncertek prezentálása;

koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; koncertek

bemutatása; zenés koncertek; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; rádiós zenei koncertek; popzenei

 koncertek szervezése; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások.

A rovat 62 darab közlést tartalmaz. 
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