
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  230.067

 ( 151 )  2019.12.20.

 ( 210 )  M 18 03400

 ( 220 )  2018.11.15.

 ( 732 )  Mocca Negra Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Dr. Klesics és Dr. Tuller Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, csészék, csészealjak, edények, ivóedények,

 ivópoharak, kancsók, kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek.

 ( 111 )  230.767

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 00760

 ( 220 )  2019.02.19.

 ( 732 )  Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete, Apostag (HU)

 ( 740 )  dr. Szána Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása.

  43    Vendéglátóipar.

 ( 111 )  230.903

 ( 151 )  2020.03.03.

 ( 210 )  M 18 03546

 ( 220 )  2018.11.28.

 ( 732 )  Windt Barbara Claudia, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  231.083

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 03221

 ( 220 )  2019.10.18.

 ( 732 )  Molnár Kata 50%, Szentendre (HU)

 Bobrovniczkiné Sinkai Marianna 50%, Székesfehárvár (HU)

 ( 541 )  Minden ízében hazai

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

  31    Élő állatok.

 ( 111 )  231.163
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 ( 151 )  2020.03.31.

 ( 210 )  M 18 03462

 ( 220 )  2018.11.20.

 ( 732 )  Paper-Form Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Tisztító készítményekkel átitatott kendők; tisztítóspray-k; tisztítóhabok.

 16    Hibajavító szalagok írógépekhez; golyóstoll- és ceruzakészletek; golyóstollak; zselés golyóstollak; műanyag

 borítékok, mappák; műanyag ragasztóanyagok irodai vagy háztartási célokra.

 ( 111 )  231.164

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 03372

 ( 220 )  2019.11.05.

 ( 732 )  Walmark a.s, Třinec (CZ)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti termékek, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek; higiéniai termékek gyógyászati

célokra; táplálékkiegészítők gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált

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

ételkiegészítők formájában; fertőtlenítőszerek; gyógyszeres fogkrémek és szirupok; herbateák és

gyógynövénykivonatok orvosi célokra; gyógyszeres táplálékkiegészítők, tápláló vagy diétás készítmények

gyógyászati alkalmazásra napi szintű táplálékkiegészítéshez instant élelmiszerek vagy önálló keverékek

formájában; gyógyszeres táplálékkiegészítők, tápláló vagy diétás készítmények gyógyászati alkalmazásra napi

szintű táplálékkiegészítéshez instant élelmiszerek vagy önálló keverékek formájában, amelyek tejporból vagy

állati vagy növényi fehérjékből állnak, vitamin- vagy ásványi adalékokkal vagy nyomelemekkel vagy

cukorkiegészítővel is; proteinkészítmények vagy élelmiszerek gyógyászati célokra; vitaminokkal és ásványi

anyagokkal dúsított élelmiszerek koncentrátumok formájában táplálékkiegésztőként, gyógyászati használatra;

 táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra, melyek ebbe az osztályba tartoznak.

  44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.165

 ( 151 )  2020.03.31.

 ( 210 )  M 18 01906

 ( 220 )  2018.06.20.

 ( 732 )  Koligyer Bence, Kiskunhalas (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 111 )  231.171

 ( 151 )  2020.06.04.

 ( 210 )  M 19 00606
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 ( 220 )  2019.02.26.

 ( 732 )  Tea Párt Magyarország, Kevermes (HU)

  

( 546 )

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

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

  45    Politikai összejövetelek szervezése, pártpolitikai tevékenység.

 ( 111 )  231.201

 ( 151 )  2020.04.06.

 ( 210 )  M 18 02382

 ( 220 )  2018.08.09.

 ( 732 )  Gránit Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FairPay

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; audiovizuális tanítási eszközök; audiovizuális vevőkészülékek;

bankjegykiadó automaták [ATM]; biztonsági tokenek [kódoló eszközök]; CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált

áramkörös kártyák]; digitális személyiasszisztensek [PDA-k]; digitális személyi asszisztens [PDA]; DNS-chipek;

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

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

elektronikus naplók; fekete dobozok [adatrögzítők]; hordozható számítógépek pénzügyi intézmény és a Magyar

Nemzeti Bank felügyelete alá tartozó szervezetek által végezhető szolgáltatások körében történő használatra;

időregisztráló készülékek; interaktív érintőképernyős terminálok; interkommunikációs berendezések, készülék;

pénzügyi tárgyú játékszoftverek; kézi számítógépek [PDA] pénzügyi intézmény és a Magyar Nemzeti Bank

felügyelete alá tartozó szervezetek által végezhető szolgáltatások körében történő használatra; kódolt azonosító

karkötők, mágneses kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; mobiltelefonok; monitorok pénzügyi intézmény

és a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá tartozó szervezetek által végezhető szolgáltatások körében történő

használatra; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez: regiszteres pénztárgépek, számológépek,

adatfeldolgozó berendezések: számítógépek pénzügyi intézmény és a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá

tartozó szervezetek által végezhető szolgáltatások körében történő használatra; számítógépes szoftverek pénzügyi

intézmény és a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá tartozó szervezetek által végezhető szolgáltatások körében

történő használatra; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások pénzügyi intézmény és a Magyar Nemzeti

Bank felügyelete alá tartozó szervezetek által végezhető szolgáltatások körében történő használatra; számítógépes

szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában pénzügyi intézmény és a Magyar Nemzeti Bank

felügyelete alá tartozó szervezetek által végezhető szolgáltatások körében történő használatra; számítógép

interfészek pénzügyi intézmény és a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá tartozó szervezetek által végezhető

szolgáltatások körében történő használatra; számlázógépek; számológépek, USB pendrive-ok; vonalkód

 leolvasók; zsebszámológépek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  231.219

 ( 151 )  2020.06.12.
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 ( 210 )  M 19 01631

 ( 220 )  2019.05.21.

 ( 732 )  Klausmann Viktor, Pálosvörösmart (HU)

 ( 740 )  Dr. Klausmann Kornél Elek, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  231.220

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 01790

 ( 220 )  2019.06.06.

 ( 732 )  Vinotrend Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gombár Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alacsony alkoholtartalmú italok;

alkoholos gyomorkeserűk; alkoholos zselék; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével; aperitifek;

borok; előre kikevert szeszesitalok; gyomorkeserű [bitter] italok; koktélok; körtebor; mézsör; nira [nádcukor

alapú alkoholos ital]; rizspálinka; pajcsiu [kínai égetett szeszesital]; szeszes italok, likőrök; abszint; aguardiente

[cukornádból készült rövidital]; alkoholos tojáslikőr; ánizslikőr, anisette; aquavit; arak [alkoholos ital]; arak

[rizspálinka]; ázsiai szilvakivonatokkal ízesített japán likőr; bourbon whiskey; brandy, borpárlat; cachaça [magas

alkoholtartalmú párlat]; calvados; cirokból készült kínai szeszes ital [gaolian-jiou]; cseresznyepálinka;

cseresznyés brandy; cukornádléből készült rum; curacao; desztillált röviditalok; digesztív [emésztést elősegítő]

italok [szeszesitalok]; égetett szeszesitalok; erjesztett szeszes ital; feketeribizli likőr; fenyőtű kivonatokkal

ízesített japán likőr; fenyőtű kivonattal ízesített tonik likőr [matsuba-zake]; főzéshez használt brandy; gin;

ginzeng likőr; grappa; gyógynövény kivonatokat tartalmazó japán likőr; gyógynövény kivonatokat tartalmazó

tonik likőr [homeishu]; gyógynövény likőrök; hántolt árpa likőr; iható szeszek; ízesített tonik likőrök; japán fehér

likőr [shochu]; japán regenerált likőrök [naoshi]; japán szilvakivonattal ízesített tonik likőr [umeshu]; kanadai

whisky; kávéalapú likőrök; kevert whisky; kínai fehér likőr [baiganr]; kínai főzött likőr [laojiou]; kínai kevert

likőr [wujiapie-jiou]; koreai égetett szeszes italok [soju]; likőrök; krémlikőrök; malátawhisky; mamushi kígyó

kivonatot tartalmazó tonik likőr [mamushi-zake]; meggypálinka; mentalikőr; rizsből készült égetett szeszek

[awamori]; rum; shochu [szeszes italok]; skót whisky; skót whisky alapú likőrök; snapsz; szaké; sorghum alapú

kínai szeszes italok; szaké helyettesítők; szeszes italok; szeszesital-kivonatok; tejszínt tartalmazó likőrök;

vitaminokkal dúsított rum; vodka; vörös ginzeng likőr; whisky; acanthopanax bor [ogapiju]; alacsony

alkoholtartalmú bor; alkoholos borok; asztali borok; bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök];

desszertborok; csendes borok; édes borok; égetett szeszes ital alapú aperitifek; eperbor; eredet-megjelöléssel

védett borok; fehérbor; feketemálna bor [bokbunjaju]; forralt bor; forralt borok; főzőbor; ginzeng és kínafakéreg

kivonatait tartalmazó édes japán szőlőborok; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor; habzó szőlőbor; habzóbor,

pezsgő; hagyományos koreai rizsbor [makgeoli]; lőre, csiger; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi

jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; sangría; sárga rizsbor; szederbor; szeszezett borok; szőlőbor;
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természetes habzóborok; vörösbor; amontillado; sherry; vermutok; fehér habzóborok; vörös habzóborok; édes

almabor; száraz cider; alkoholos energiaitalok; alkoholos italok gyümölcsből; alkoholos gyümölcskoktél italok;

alkoholos kávé alapú italok; alkoholos keserű aperitifek; alkoholos koktélok hűtött zselatin formájában; alkoholos

puncsok; alkoholos tea alapú italok; alkoholos üdítőitalok; alkoholtartalmú koktélkeverékek; bor alapú aperitifek;

borból és gyümölcsléből készült alkoholos italok; boros koktélkészítmények; borpuncs; édes, rizs alapú japán

kevert likőr [shiro-zake]; elkészített alkoholos koktélok; gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; kevert alkoholos

italok, nem söralapú; gyümölcstartalmú alkoholos italok; likőr alapú aperitifek; rum alapú italok; rumpuncs; tejet

 tartalmazó alkoholos koktélok.

  35    Alkoholtartalmú italok kis-és nagykereskedelme.

 ( 111 )  231.221

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 02484

 ( 220 )  2019.08.09.

 ( 732 )  Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)

 ( 541 )  Breakfast Official After Party

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 111 )  231.222

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 02489

 ( 220 )  2019.08.10.

 ( 732 )  Kalló Gyula, Miskolc (HU)

 ( 541 )  Just4music

 ( 511 )  38    Távközlés; rádióadás; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; információ és más műsorok rádiós

műsorszórása; rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok továbbítása; rádióprogramok közvetítése; rádiós

műsorszórás; rádiós műsorszórással kapcsolatos tájékoztatás; rádiós műsorszóró berendezések működtetése;

rádiós programszórás és -közvetítés; interaktív televízió és rádió sugárzás; pénzügyi információ sugárzása rádión

keresztül; 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; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások; adatok átvitele rádió útján; információk

átvitele rádió útján; információk továbbítása rádió útján; kommunikáció rádión keresztül; rádióadás és vétel;

rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások; rádiókommunikációs hálózati szolgáltatások; rádiós adatátvitel;

rádiós adatközlés; rádiókommunikációs szolgáltatások; rádiós információs, tájékoztató szolgáltatások; rádiós

kommunikáció; rádiótávközlés; rádiós kommunikáció biztosítása; szélessávú rádiós kommunikációs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  231.223

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 02491

 ( 220 )  2019.08.12.

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

 ( 740 )  Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 )  Hotel Ózon

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

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

 motelekben.
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 ( 111 )  231.224

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 02493

 ( 220 )  2019.08.12.

 ( 732 )  Riz Friderika Kármen, Kisgyőr (HU)

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  231.225

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 02338

 ( 220 )  2019.07.29.

 ( 732 )  Hungaroflash Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vető és Kovácsházy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LEDSUN

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

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

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

 berendezések.

 ( 111 )  231.251

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 19 03092

 ( 220 )  2019.10.08.

 ( 732 )  Officium Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  OFFIKIT

 ( 511 ) 9    Adatátviteli berendezések; adatátviteli hálózatok; adatátvitelre szolgáló készülékek; adathálózatok;

adatkommunikációs berendezések; adatkommunikációs hardverek; felhő alapú szerverek; hálózati szerverek;

helyi hálózatok; mobil adatberendezések; mobil adatközlő készülékek; modemek; számítógépes hálózati

szerverek; számítógépes hálózatok; számítógépes modemek; számítógépes szerverek; vezeték nélküli számítógép

perifériák; beviteli szkennerek; digitalizáló szkennerek; elektronikus szkennerek; állványok nyomtatókhoz;

fényképnyomtatók; lézernyomtatók; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatószerverek; színes nyomtatók; színes

tintasugaras nyomtatók; tintasugaras nyomtató; fénymásolók; fénymásoló berendezések; multifunkcionális

nyomtatók [mfp]; szkennerek; adatkezelésre használt számítógépek; állványok számítógépes eszközöknek;

átalakítható laptopok; audio- és videoanyagok jelfeldolgozásához használt számítógépes hardverek; audio, video

és digitális jelek irányítására használt számítógépes hardverek; autó navigációs számítógépek; fájlszerverek;

grafikus táblák, digitális rajztáblák; hordozható számítógépek; hibrid laptopok; hordozható számítógépek,

laptopok; internet szerverek; kézi személyi számítógépek; laptop számítógépek; nagyszámítógépek; noteszgépek,

 notebookok; számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes rendszerek.

 20    Iratgyűjtő polcok [bútorok]; iratszekrények [bútorok]; irattartó szekrények; íróasztalok; íróasztalok és

asztalok; irodabútorok; irodafelszerelések [bútorok]; irodai asztalok; irodai forgószékek tervezéshez; irodai

polcok; irodai székek; irodai térelválasztó paravánok [bútorok]; irodai térelválasztók, paravánok [bútorok];

írógépasztalok; írópolcok; alakítható bútorok; álló asztalok; állószekrények; átalakítható bútorok; állítható támlájú
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szék; állítható magasságú asztalok; állványok, polcok; állványok, polcok mint fémbútorok; asztalok; asztalok

[bútor]; asztalok fémből; beltéri bútorok; bolti bútorok; bolti polcok; bútoregységek; bútorelemek; bútorelemek

írószerek és papíráruk bemutatására; bútorelemek írott anyagok, könyvek bemutatására; bútorelemek [készletben

árusított] bútorok összeszerelésére; bútorok; bútorok ipari használatra; bútorok irattárolási célokra; bútorok

 lakásokba, irodákba és kertekbe; bútorok számítógépekhez; bútorrészek.

 37    Adatkommunikációs hálózatok karbantartása és javítása; adathálózati berendezések telepítése, üzembe

helyezése; adatfeldolgozó készülékek hardvereinek javítása és karbantartása; elektronikus kommunikációs

hálózatok üzembe helyezése; elektronikus konferencia felszerelések és berendezések telepítése; irodák kábelezése

adatátvitelhez; kommunikációs berendezések karbantartása; számítógépek és számítógép perifériák telepítése,

javítása és karbantartása; számítógép telepítési szolgáltatások; számítógép-karbantartási szolgáltatások;

számítógép javítási szolgáltatások; számítógép javítás; számítógépek karbantartása; számítógépek karbantartása

és javítása; számítógépek telepítése és javítása; számítógépek telepítése, üzembe helyezése; számítógépek

telepítésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógépek üzembe helyezése és karbantartása;

számítógépes és telekommunikációs hardverek javítása és karbantartása; számítógépes hálózati és

számítástechnikai berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; számítógépes hálózati és távközlési

hardverek frissítése; számítógépes hálózatok karbantartása és javítása; számítógépes hálózatok üzembe helyezése,

telepítése; számítógépes hálózatokban és internet-hozzáféréshez használt hardverek telepítése és karbantartása;

számítógépes hardverek üzembe helyezése; számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás];

vezeték nélküli távközlési berendezések és vezeték nélküli helyi hálózatok üzembe helyezése; bútorok

 karbantartása; bútorok javítása; bútorjavítás; bútorasztalos munkák [javítás].

 ( 111 )  231.259

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 03373

 ( 220 )  2019.11.05.

 ( 732 )  Kasza József, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Édességek; táblás édességek, édesség szeletek, csokoládé édességek; csokoládéval bevont édességek;

édességek [cukorkák], csokoládés szeletek; édességek folyékony formában; édességek folyékony gyümölcsös

töltéssel; édességek karácsonyfák díszítéséhez; édességek készítésére szolgáló készítmények; édességszeletek;

fogyasztásra kész kakaó és kakaó alapú italok; földimogyorós édességek; fudge [csokoládés édesség]; gyümölcs

ízesítésű édességek; kakaó; kakaópor; kakaókeverékek; kakaós termékek; kakaóitalok; kakaót tartalmazó

élelmiszerek [fő összetevőként]; mogyoró ízű csokoládés édességek; mogyorót tartalmazó csokoládés édességek;

trüffelek [édesség]; trüffelek [rumos -édesség, amelyek megfelelnek az oltalom alá eső 'Pantforte di Siena'

 földrajzi jelzés paramétereinek].

 ( 111 )  231.319

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03212

 ( 220 )  2019.10.17.

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

 ( 740 )  Dr. Kató Zoltán, Budapest

 ( 541 )  #coatrevolution

 ( 511 )  25    Csuklyák, kapucnik [ruházat]; esőálló ruházat; férfi, női és gyermek ruházat; férfi ruházat; fiú ruházat;

hőszigetelt ruházat; időjárásálló ruházat; kisgyermek ruházat; vízhatlan, vízálló ruházat; vízhatlan ruházati

cikkek; vízhatlan ruházat; szélálló ruházat; szabadidős ruházat; szabadidő ruházat; ruházat sportoláshoz;
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hódeszkás ruhák; esőruhák; esőruhák, esőtől védő ruhák; lányka felsőruházat; lányka ruhák; felsőruházat; férfi

felsőruházat; fiú felsőruházat; gyermek felsőruházat; időjárásálló felsőruházat; női felsőruházat; vízhatlan

felsőruházat; női ruhák; dzsekik; dzsekik sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; férfi és női dzsekik,

kabátok, nadrágok, mellények; kabátok, dzsekik; snowboard dzsekik, kabátok; vízhatlan dzsekik; zakók, dzsekik;

 ujjatlan dzsekik, kabátok; ujjas dzsekik, kabátok; kabátok nőknek; hosszú kabátok; férfi kabátok.

 ( 111 )  231.320

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03353

 ( 220 )  2019.11.01.

 ( 732 )  Bezzeg József, Pápa (HU)

 ( 541 )  Hasik Hotel

 ( 511 )  43    Szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; szállodai szolgáltatások; szállodai férőhely

 foglalás; szállodai éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.321

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03475

 ( 220 )  2019.11.14.

 ( 732 )  PiggyBanx Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Kozma András Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PiggyBanx

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  231.337

 ( 151 )  2020.04.24.

 ( 210 )  M 18 03451

 ( 220 )  2018.11.20.

 ( 732 )  Thai World Import & Export Co. Ltd., Bangklo, Bangkholaem Bangkok (TH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Zöld mungóbab; babok; kókusztej konyhai használatra; thai és ázsiai zöldségkonzervek,

gyümölcskonzervek; thai és ázsiai vágott zöldségek, vágott gyümölcsök; thai és ázsiai savanyított zöldségek,

savanyított gyümölcsök; készítmények húsleveshez; leves készítmények; szárított fűszernövények kulináris

célokra; thai és ázsiai szárított zöldségek; curry leves; chips; gyümölcs chips; (a fenti áruk egyike sem tartalmaz

 burgonyát vagy olyan árut, amelynek a fő összetevője burgonya).

 30    Liszt, nevezetesen thai vagy ázsiai rizsliszt és thai és ázsiai ragacsos rizsliszt; tápióka; szágó;

rizscérnametélt; rizstészta; cukor; pálmacukor; curry krémek; tiszta tamarind; édes chilli szósz; édes chilli szósz

csirkéhez; édes chilli szósz tavaszi tekercshez; chilli szósz tengeri ételekhez; mogyorós satay szósz; pad thai

szósz; édes szilva szósz; suki yaki szósz; fűszerek; thai és ázsiai szószok; thai és ázsiai ízesítők; (fenti áruk egyike

 sem tartalmaz burgonyát vagy olyan árut, amelynek a fő összetevője burgonya).

 ( 111 )  231.342

 ( 151 )  2020.06.16.
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 ( 210 )  M 19 03378

 ( 220 )  2019.11.05.

 ( 732 )  Szilvásvárad Község Önkormányzata, Szilvásvárad (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Péter, Eger

  

( 546 )

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

 ( 111 )  231.347

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03479

 ( 220 )  2019.11.15.

 ( 732 )  OTTHON ÜZLETHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  Jaba

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és

 egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek.

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; 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).

 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.

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); takarítóeszközök; üveg-, porcelán- és

 fajanszáruk.

 ( 111 )  231.348

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03484

 ( 220 )  2019.11.16.

 ( 732 )  Csizmadia Kitti, Siófok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Körömápolási szolgáltatások; körömápoló szalon szolgáltatásai; szépészeti szolgáltatások, különösen

 szempillák terén.

 ( 111 )  231.349

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03488

 ( 220 )  2019.11.18.

 ( 732 )  Garamvári Szőlőbirtok Vinárium Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dávid Társas Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  33    Fehérbor; rozé borok; habzóbor, pezsgő; vörösbor; alkoholos borok; csendes borok; desszertborok;

 eredet-megjelöléssel védett borok; habzó szőlőbor; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; szőlőbor.

 ( 111 )  231.358

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 01948

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  QUADRON Kibervédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

 Dr. Nagy-Koppány Kornélia Ügyvédi Iroda, Budapest

 Sill Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Safety: Confirmed

 ( 511 ) 9    Számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

 szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok.

 41    Oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása;

személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése;

 tananyagfejlesztés.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok

konvertálása [kivéve a fizikai átalakítást]; dokumentumok digitalizálása; elektronikus adattárolás; felhőalapú

számítástechnika; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete

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

számára [információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kihelyezett

szolgáltatók az információs technológia területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; nem helyszíni biztonsági

mentés; platform-mint-szolgáltatás (PaaS); számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással

kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek kölcsönzése/bérbeadása, szoftver

frissítése; 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; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];

szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

 weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  231.435

 ( 151 )  2020.05.13.

 ( 210 )  M 19 00359

 ( 220 )  2019.02.06.

 ( 732 )  KÉSZ - Ventus Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)
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 ( 740 )  dr. Marton Pál, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

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

alkoholmentes; árpabor [sör]; ásványvíz [italok]; asztali vizek; energiaitalok; gyömbéres üdítőital;

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz;

komlókivonatok sör előállításához; limonádék; malátacefre; malátasör; mandulatej; méz alapú alkoholmentes

italok; mustok; paradicsomlevek [italok]; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k [gyümölcs- vagy

zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörcefre; sörök; szénsavas víz; szódavíz; szódavizek;

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

 üdítőitalok; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

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

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

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

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

 koktélok; körtebor; likőrök; mentalikőr; mézsör; rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos

tájékoztatás és tanácsadás; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek,

snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek;

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

elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók];

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek];

 tortadíszítések; vendéglátás.

 ( 111 )  231.441

 ( 151 )  2020.06.04.

 ( 210 )  M 19 03469

 ( 220 )  2019.11.14.

 ( 732 )  Lindmayer Zsuzsanna, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Velkei Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 ( 111 )  231.469

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03622

 ( 220 )  2019.11.28.

 ( 732 )  K-L Electro Bt., Szerencs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Levendulaolaj.
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  14    Ékszerek (horgolt fülbevaló, karkötő).

  20    Illatosított párna.

  28    Karácsonyfadísz-horgolt, babaruha.

  29    Szárított zöldség-gyümölcs, lekvár, befőtt, savanyúság.

  30    Száraztészta.

  31    Friss zöldség-gyümölcs, fűszernövény.

  32    Gyümölcslé, szörp.

 ( 111 )  231.473

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03480

 ( 220 )  2019.11.14.

 ( 732 )  Louis Vuitton Malletier, Paris (FR)

 ( 300 )  4551823 2019.05.16. FR

 4551829 2019.05.16. FR

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  OBJETS NOMADES

 ( 511 )  11    Lámpák; fali világítókészülékek; éjszakai elektromos világítókészülékek; kültéri lámpák; elektromos

zseblámpák; világítástechnikai berendezések; hordozható elektromos ventilátorok; elektromos ventilátorok

 személyes használatra; reflektoros izzók; napelemes lámpák; keresőlámpák.

 20    Irodabútorok; iroda-felszerelések [bútorok]; polcos íróasztalok [bútorok]; székek mint irodabútorok;

bútorok lakásba, irodába és kertbe; ülőbútorok; dönthető támlájú székek; irodai székek; irodai forgószékek

tervezéshez; bankettszékek; fejpárnák ülő pozícióhoz; székek; nyugszékek; állítható támlájú szék; zsámolyok;

ebédlőszékek; konferencia székek; forgószékek; hintaszékek; felfújható székek; többfunkciós székek, fotelágyak;

talpas székek; dönthető támlájú fotelek [bútorok]; székek görgős kerekekkel; vázas székek; babzsák-fotelek;

alacsony, karfa nélküli, kandalló mellé való székek; ebédlőasztalok; asztalok; irodai asztalok; dolgozóasztalok;

összecsukható asztalok; asztalok fémből; kétlábú asztalok; asztalok [bútor] dohányzóasztalok; kisasztalkák;

konferencia asztalok; lehajtható lapú asztalok; íróasztalok és asztalok; konyhai asztalok; műszaki rajzasztalok;

számítógépes asztalok; asztalok kerti használatra; piknik asztalok; falra szerelt pelenkázók; babaszékek;

gyerekülések; székek fémből; padok [bútorok]; etetőszékek [bútorok]; fém padok, padülések; redőnyös

íróasztalok; hordozható álló asztalok; ölbe vehető asztallapok; mozgatható, görgős íróasztalok; elemes íróasztalok

[bútorok]; állítható magasságú íróasztalok; álló asztalok; karosszékek; dönthető támlájú karosszékek, fotelek;

kanapék; díványágyak; fali díványok; kihúzható szófák; kétszemélyes padok; ágyak gyermekeknek; felhajtható

ágyak; állítható ágyak; puffok; hordozható ágyak; fából készült ágyak; ággyá alakítható bútorok; ágyak belső

rugózású matracokkal; textilből készült zsák formájú gyermekágyak; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák,

díszpárnák; gyerekbútorok; polcok mint babaszoba bútorok; hintaágyak; spanyolfalak; kültéri bútorok; kerti

bútorok; műanyag kerti bútorok; fém kerti bútorok; alumínium kerti bútorok; fából készült kerti bútorok; nappali

bútorok; hálószobái szekrények; hálószobabútor; beépített hálószobabútor; ágyneműk, a vászonhuzatok

kivételével; éjjeli szekrények; fésülködő asztal [bútor]; tároló ládák fából; tároló ládák műanyagból;

könyvállványok; könyvszekrények; bárszékek; strandágyak; napellenzővel ellátott napozóágyak; tükörkeretek;

 dísztükrök.

 21    Műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból, cserépből vagy üvegből, étkészletek; üvegek

[tárolóedények]; levesestálak; teáskészletek [terítékek]; kávéskészletek; evőpálcikák (kínai -), konyhai eszközök,

kis méretű; borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvapamacs tartók; cipőkefék; párologtatók; dekantálók; vázák;

gyertyatartók; cipőkanalak; tálalátétek [asztali eszközök]; sámfák [tágítók]; gyertyaoltók; konyhai darálók, nem

elektromos; piperetáskák, neszesszerek; piknik kosarak edénykészlettel; palacknyitók, elektromos és nem

elektromos; dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; konyhai vágódeszkák; kozmetikai kompakt púderek;

sószórók; étkészlet, kis méretű főzőedények, tárolóedények háztartási és konyhai használatra; parfümös üvegek;
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patika edények; konyhai vízadagolók, nem nemesfémből; virágtálak nemesfémből; kő padlóvázák; padlóvázák;

 virágvázák; üveg padlóvázák; cserépkorsók; agyag padlóvázák; cserépedények; üvegvázák; rituális virágvázák.

 22    Kötelek; padlószőnyegek vinylből; vitorlák; vitorlák vitorlás szörfökhöz; függőágyak; előtetők

 textilanyagokból; sátrak; zsákok [kézitáskák] textilanyagokból csomagoláshoz; pehely [finom toll].

 24    Textilek és textiláruk, melyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk és asztalterítők; ágytakarók; úti

takarók, plédek; vásznak; díszpárnahuzatok; ágyneműk és takarók; ágyterítők; lepedők; karimás párnahuzatok;

huzatok paplanokhoz dunyhákhoz; fürdőszobai vászonneműk, ruházat kivételével; fürdőlepedők; törölközők;

fürdőkesztyűk; asztalterítők, nem papírból; asztalterítők, nem papírból, textilszalvéták; tányéralátétek textilből;

zsebkendők textilanyagokból; címkék textilből pólyatakarók; textil falidíszek; kis textil asztalkendők,

csipketerítők; zászlófüzérek textilből; dunyhák, paplanok; szövetzászlók; golf törölközők; kéztörlők; csuklyás

törölközők; konyhai törölközők; párnahuzatok; takaró újszülött babáknak; selyemtakarók; egyszemélyes

tányéralátétek textilből; asztalterítők textilből; gyapjútakarók; textilek és textilhelyettesítők; függönyök textilből

 vagy műanyagból hálózsákok.

  27    Tapéta; textiltapéták; padlóburkolatok; szőnyegek, pokrócok, lábtörlők; nem textilből készült falidíszek.

 ( 111 )  231.476

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03747

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Airgroup Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Online, offline, webshop, kis-és nagy vegyeskereskedés.

 42    Tudományos és technológiai szolgáltatások, mérnöki munkák, épületek tervezése, építészeti és

 várostervezési szolgáltatások, tervezési szolgáltatások, építményüzemeltetés.

 ( 111 )  231.478

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03750

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Sabjányi László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Benkő Ferenc, Budapest

 ( 541 )  Eluvium

 ( 511 )  20    Művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy

 műanyagból (1); szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból (2).

 28    Berendezések játékokhoz; dobókockák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; gyűjthető kártyák

[kártyajátékok]; hordozható egységek videojátékok játszásához; hordozható játékok folyadékkristályos

képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák; játék autók; játék fegyverek;

játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékkártyák (1); játékkártyák (2); játékkonzolok; játékmodellek; játékok;

játékrobotok; játék robotok; játék sárkányok; játékszerek; játéktermi video játékgépek; joystickek, botkormányok

videojátékokhoz; kirakós játékok [puzzle]; kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2);

marionettek, bábuk; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; orsók sárkányokhoz;

plüss játékok azokra erősített szundikendővel; plüssjátékok szundikendővel; poharak kockajátékhoz; sakkjátékok;

sakktáblák; sárkányrepülők; táblajátékok; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; telekommunikációs

 funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek; videojátékok; zsetonok szerencsejátékokhoz.

 ( 111 )  231.479

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 12. szám, 2020.06.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1426



 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03751

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Sabjányi László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Benkő Ferenc, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy

 műanyagból (1); szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból (2).

 28    Berendezések játékokhoz; dobókockák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; gyűjthető kártyák

[kártyajátékok]; hordozható egységek videojátékok játszásához; hordozható játékok folyadékkristályos

képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák; játék autók; játék fegyverek;

játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékkártyák (1); játékkártyák (2); játékkonzolok; játékmodellek; játékok;

játékrobotok; játék robotok; játék sárkányok; játékszerek; játéktermi video játékgépek; joystickek, botkormányok

videojátékokhoz; kirakós játékok [puzzle]; kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2);

marionettek, bábuk; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; orsók sárkányokhoz;

plüss játékok azokra erősített szundikendővel; plüssjátékok szundikendővel; poharak kockajátékhoz; sakkjátékok;

sakktáblák; sárkányrepülők; táblajátékok; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; telekommunikációs

 funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek; videojátékok; zsetonok szerencsejátékokhoz.

 ( 111 )  231.482

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03757

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Istenes Bence Flórián, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Réka, Budapest

 ( 541 )  IstenEst

 ( 511 )  41    Online szórakoztatás; online játékszolgáltatások; online szórakoztatás nyújtása; online interaktív

szórakoztatás; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem letölthető képek biztosítása;

multimédiás anyagok online kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatások; online

szórakoztatás biztosítása játékshow-k formájában; számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított

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

szolgáltatások; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online

átvitel útján; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; riporteri szolgáltatások; showműsorok tervezése; show-k gyártása; show-műsorok

készítése; színpadi show-k szervezése; színházi show-k készítése; kulturális show-k szervezése; élő show-k

rendezése; komédia show-k szervezése; színpadi show-k rendezése; zenés show-k készítése; zenés show-k

rendezése; élő show-k készítése; show-k, műsorok rendezése; élő komédia show-k; műholdas televíziós show-k;

színházi show-k rendezése; élő show-műsorok bemutatása; show-műsorok szervezése [impresszáriók

szolgáltatásai]; színházi produkciók; rádiós szórakoztatás; rádióműsorok szerkesztése; rádióműsorok közvetítése;

rádióműsorok terjesztése; rádióműsorok készítése; rádióközvetítések készítése; rádió- és televíziókölcsönzés;

rádió- és televízióprogram készítése; televíziós és rádiós szórakoztatás; rádiós szórakoztató műsorok készítése;

rádióműsorok készítése és bemutatása; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; rádiós és televíziós műsorok

készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások;
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rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; rádiós és

televíziós show-műsorok és programok készítése; televíziós szórakoztatás; televízióműsorok bemutatása;

televíziós vetélkedők készítése; TV műsorok készítése; TV játékok (műsorok) és animációs mozifilmek

készítésével kapcsolatos szolgáltatások; TV-műsorok szerkesztése [vágása]; TV- és rádióműsor előkészítés és

készítés; szórakoztatás mobiltelefonos televízió formájában; televíziós (műsor) gyártás; meghallgatások televíziós

játékműsorokra; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós speciális effektek készítése; meghallgatások

televíziós tehetségkutató versenyekre; televíziós szórakoztató műsorok készítése; szórakoztatás televíziós

hírműsorok formájában; rádió- és televízióműsorok készítése; mobileszközökön közvetíthető televízióműsorok

készítése; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; televíziós show műsor készítés/rendezés;

szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások webkamerás

televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában; nem letölthető

filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; vezeték nélküli televíziós

közvetítésen keresztüli szórakoztatás; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; szórakoztatás

állandó televízióműsorok formájában a varieté területén; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján; nem letölthető filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása pay-per view

[fizetős] műsorszolgáltatás útján; varieté-előadások bemutatása; nem letölthető filmek biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás];

szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; know-how átadása (képzés); eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; helyfoglalás show-műsorokra; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; videorögzítés;

videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés;

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

filmszínházi előadások, filmbemutatók; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line publikálása; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; online elérhető

 elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 ( 111 )  231.483

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03526

 ( 220 )  2019.11.21.

 ( 732 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  NOVUM Teszt

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

 ( 111 )  231.484

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03527

 ( 220 )  2019.11.21.

 ( 732 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Dcont NOVUM

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

  10    Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

  44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, on-line vércukornaplóval kapcsolatos szolgáltatások.
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 ( 111 )  231.485

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03528

 ( 220 )  2019.11.21.

 ( 732 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  ETALON Teszt

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

 ( 111 )  231.486

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03529

 ( 220 )  2019.11.21.

 ( 732 )  BOIRON, Messimy (FR)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály és Dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 541 )  CORYLIA NEO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, homeopátiás gyógyszerek; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények.

 ( 111 )  231.487

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03253

 ( 220 )  2019.10.22.

 ( 732 )  OPTICNET Hungary Érdekképviseleti Egyesülés, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Barabás-Katona Adrienn, Viszmeg Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Bioflex

 ( 511 ) 5    Oldatok kontaktlencsék fertőtlenítésére; oldatok kontaktlencsék semlegesítésére; tisztító készítmények

 kontaktlencsékhez; kontaktlencse-tisztító készítmények; oldatok kontaktlencsékhez; fertőtlenítőszerek.

9    Kontaktlencsék; optikai cikkek; optikai készülékek és eszközök; optikai üvegek; optikai lencsék; szemüvegek

 [optika]; szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; szemüvegtokok; napszemüvegek.

 35    Rádiós reklámozás; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok[röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés;

 kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  231.488

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 02584

 ( 220 )  2019.08.23.

 ( 732 )  Szakács Attila, Fegyvernek (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

  35    Alkoholtartalmú italok kereskedelme.

 ( 111 )  231.489
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 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03244

 ( 220 )  2019.10.18.

 ( 732 )  Tóth Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth D. Béla, Dr. Tóth D. Béla Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Nevelés, képzés, szórakoztatás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  231.490

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03247

 ( 220 )  2019.10.21.

 ( 732 )  Deng Ye, Cegléd (HU)

 ( 740 )  Nagy-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Dr. Pátzay Péter Pál, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Információtechnológia és audiovizuális berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik;

kommunikációs berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; adatfeldolgozó berendezések és

tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; számítógépek és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik, számítógépes

hardverek; elektromos áram vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektromos árám tárolására

szolgáló készülékek és berendezések; rögzített tartalmak; média tartalmak; mobiltelefon, notebook, tablet

 berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; kihangosítók; headsetek.

 ( 111 )  231.491

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03252

 ( 220 )  2019.10.18.

 ( 732 )  Hungarian Human Rights Foundation / Magyar Emberi Jogok Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kajdi József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

 ( 111 )  231.492

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03382

 ( 220 )  2019.11.06.

 ( 732 )  Bikfalvi Mónika, Szigetmonostor (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; kiscsoportos túrák szervezése Írországba; körutak, túrák
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 lebonyolítása; túraszervezés és kivitelezés; utazás koordinálása egyének és csoportok számára.

 ( 111 )  231.493

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03383

 ( 220 )  2019.11.06.

 ( 732 )  Kőrösi Katalin, Rajka (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Blogírási szolgáltatások; coaching; coaching [tréning]; csoportos coaching; csoportos mentoring; csoportos

tanácsadás; egyéni coaching; egyéni mentoring; egyéni tanácsadás; életmód tanácsadás; életmód tanácsadás

(képzés); előadások szervezése és lebonyolítása; képzés szervezése; képzési vagy oktatási szolgáltatások life

coaching [életvezetési tanácsadás] területén; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési

tanácsadás] területén; kiadványok megjelentetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

meditációs képzés, tréning; mentorálás; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási szolgáltatások

coaching formájában; online kiadványok megjelentetése; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; önismereti tanfolyamok [oktatás]; személyi coaching [képzés]; személyiségfejlesztő tréning;

szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; táborok szervezése és lebonyolítása;

tanfolyamok, képzések; tréningek szervezése és lebonyolítása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és

 rendezése.

 ( 111 )  231.495

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03666

 ( 220 )  2019.12.03.

 ( 732 )  Oláh Gábor, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Kutya jutalomfalatok; kutyaeledelek; kutyaeledelek [kekszfélék]; kutyaitalok; tápkészítmények kutyáknak.

  35    Kutyaeledelek kis- és nagykereskedelme; tápkészítmények kutyáknak kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  231.496

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03668

 ( 220 )  2019.12.03.

 ( 732 )  NeuTalent Kft., Leányfalu (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek

szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; informatikai oktatás; iskolai

szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [oktatás]; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kiadói
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szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; könyvkiadás; mentorálás; oktatás, tanítás;

oktatási szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató központokban;

online képzések biztosítása; online kiadói szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése; szakképzési

tanfolyamok biztosítása; szakmai felkészítő képzések biztosítása fiatalok számára; szakmai felkészítő

tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; szakmai készségfejlesztés; szakoktatás, szakmai képzés;

számítógépekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított

oktatási információk; számítógépes programozással kapcsolatos oktatás; szemináriumok és workshopok [képzés]

szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok, képzések szervezése;

tanfolyamok, kurzusok biztosítása; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; tudományos tanfolyamok

lebonyolítása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; táboroztatás; nyári táborok

[szórakoztatás és oktatás]; oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; szórakoztatási, sport és kulturális

tevékenységek; képességfejlesztő oktatási tevékenységek szervezése és lebonyolítása; digitális képességfejlesztő

 oktatási tevékenységek szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  231.497

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03669

 ( 220 )  2019.12.03.

 ( 732 )  NeuTalent Kft., Leányfalu (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információs rendszerek

tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és

információs szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki

konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozó szolgáltatások; számítógépes és információs technológiai

konzultációs szolgáltatások; számítógépes tervező és programozó szolgáltatások; tudományos

számítógép-programozó szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; weboldalak

 tervezésével kapcsolatos tanácsadás.

 ( 111 )  231.498

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03671

 ( 220 )  2019.12.03.

 ( 732 )  Szendrei Kft., Ózd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Haj, és póthaj ragasztószerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai

termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; körömápoló készítményekkel kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; műköröm alapanyagokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; műköröm ragasztószerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

műszempillákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; műszempillaragasztó szerekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillakefékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; szempillaelválasztókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillafésűkkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillagöndörítőkkel kapcsolatos kis- és
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nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillaspirálokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

 szépségápolási termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.499

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03672

 ( 220 )  2019.12.03.

 ( 732 )  Szendrei Kft., Ózd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hajhosszabbításokhoz szükséges eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

hajhosszabbításokhoz szükséges termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; mesterséges

póthajakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; műhajakkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; póthaj fejre való rögzítéséhez használt eszközökkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; póthaj rögzítéséhez használt eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  231.500

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03673

 ( 220 )  2019.12.03.

 ( 732 )  Szendrei Kft., Ózd (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Beltéri bútorokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati használatra kialakított speciális bútorokkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati kezelési célokra kialakított bútorokkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai berendezésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; kozmetikai célokra kialakított bútorokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

kozmetikai eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai kezelésekhez kialakított

bútorokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai kezelési célokra kialakított

bútorokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai kezelőgépekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai szalonokba kialakított bútorokkal kapcsolatos kis- és

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.501

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 02938

 ( 220 )  2019.09.25.

 ( 732 )  Tóbi László Dániel, Hatvan (HU)

 ( 541 )  DYESWAP

 ( 511 )  9    Divatos napszemüvegek; napszemüveg tokok; napszemüveg keretek; napszemüveg lencsék.

 ( 111 )  231.503

 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03498

 ( 220 )  2019.11.18.
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 ( 732 )  Szabó István, Berettyóújfalu (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők állatok számára.

  31    Táplálékok és takarmányok állatoknak.

 ( 111 )  231.506

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 03629

 ( 220 )  2019.11.29.

 ( 732 )  Alpha-Vet Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  FERTIGUM

 ( 511 ) 1    Műtrágyák; műtrágyázó készítmények; növények növekedését szabályozó készítmények; nyomelem

készítmények növények részére; biológiai készítmények, nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra;

algák [trágyák]; sók [trágyák]; talajkondicionáló vegyi termékek; tőzeg [trágya]; humusz; humuszos fejtrágya;

nitrogén műtrágyák; kálisó; kálium; halliszt műtrágyák; szuperfoszfátok [trágyák]; foszfátok [trágyák];

 kalcium-ciánamid [trágya]; salakok [trágyák].

 ( 111 )  231.507

 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03630

 ( 220 )  2019.11.29.

 ( 732 )  Alpha-Vet Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Fulvit

 ( 511 ) 1    Műtrágyák; műtrágyázó készítmények; növények növekedését szabályozó készítmények; nyomelem

készítmények növények részére; biológiai készítmények, nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra;

algák [trágyák]; sók [trágyák]; talajkondicionáló vegyi termékek; tőzeg [trágya]; humusz; humuszos fejtrágya;

nitrogén műtrágyák; kálisó; kálium; halliszt műtrágyák; szuperfoszfátok [trágyák]; foszfátok [trágyák];

 kalcium-ciánamid [trágya]; salakok [trágyák].

 ( 111 )  231.508

 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03631

 ( 220 )  2019.11.29.

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

 ( 541 )  Sára-Csoóri Életműdíj

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Távközlés; hírügynökségek, internetes fórumok biztosítása, kábeltelevíziós műsorszórás, mobiltelefonos

kommunikáció, műholdas átvitel, rádióadás, rádiós kommunikáció, telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1) (2),

televíziós műsorszórás, közvetítés, telex szolgáltatások, üzenetek, képek továbbítása számítógépek segítségével,

 vezeték nélküli műsorterjesztés, video on-demand közvetítések.

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

lebonyolítása, dalírás, digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása, előadóművészek szolgáltatásai, élő
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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 )  231.510

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 01338

 ( 220 )  2019.04.24.

 ( 732 )  Rogán-Gaál Cecília Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gulyás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  231.512

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 02896

 ( 220 )  2019.09.23.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.513

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 02869

 ( 220 )  2019.09.20.

 ( 732 )  LIBRI Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest
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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.

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

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

 ( 111 )  231.515

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 02891

 ( 220 )  2019.09.23.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.516

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 02890

 ( 220 )  2019.09.23.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.520

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 03264

 ( 220 )  2019.10.24.

 ( 732 )  Juhász Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  ( 546 )

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

  41    Integrált digitális feladatkezelő rendszerekkel kapcsolatos képzések és oktatások szervezése.

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

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

vállalatirányítási rendszerek területére, pénzügyi folyamatokra, értékesítési folyamatokra, beszerzési

folyamatokra, szerződéskezelésekre, számlakezelési folyamatra, jogi folyamatokra, számítástechnikai

folyamatokra, üzemeltetési folyamatokra, eszközmenedzsment folyamatokra, humánpolitikai folyamatokra,

minőségellenőrzésre, államigazgatási eljárásokkal kapcsolatos ügyek folyamataira, banki folyamatokra,

biztosítási folyamatokra, termelési folyamatokra; számítástechnikai és programozással kapcsolatos információk

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

 számítógépes rendszerek tervezése; szoftverfrissítések; szoftverkarbantartások; szoftvertervezések.

 ( 111 )  231.522

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 01092

 ( 220 )  2019.04.01.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Bátrak földje

 ( 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 számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ 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 számítógépes 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; reklám célú forgatókönyv írás;

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); számitógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása (1); szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása (2); 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

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 számitógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangpostaszolgáltatások; 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 számitógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
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üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand

 közvetítések.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

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

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

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása;

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; számítógépes 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.

 ( 111 )  231.523

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 03533

 ( 220 )  2019.11.21.

 ( 732 )  Sydnex Kft., Tiszalúc (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CEBU

 ( 511 )  16    Műanyag zacskók jég csomagolásához; szendvicspapírok; műanyag zsinórok zsákok összekötésére;

papírzsákok; szemetes zsákok; bélelő zsákok; kukazsákok; zárószalagos szemeteszsákok; uzsonnás tasakok;

fagyasztó és hűtőtasakok; háztartási alumínium fóliák; frissentartó fóliák; zacskók mikrohullámú sütéshez;

sütőzacskók; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; simítózáras tasakok; egyszer használatos PE

 (polietilén) kesztyű; egyszer használatos esőkabát (poncho); sütőpapír; szilikonos sütőpapír; gumigyűrű.

 ( 111 )  231.531

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 03248

 ( 220 )  2019.10.22.

 ( 732 )  BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)

 ( 740 )  Cservenyák Renáta, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek; zálogkölcsönzési szolgáltatások.

 ( 111 )  231.532

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 03249

 ( 220 )  2019.10.22.

 ( 732 )  BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)

 ( 740 )  Cservenyák Renáta, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek; zálogkölcsönzési szolgáltatások.

 ( 111 )  231.534

 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03410

 ( 220 )  2019.11.06.

 ( 732 )  LOUNGE DESIGN Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing

szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri

reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás;

termékminták, áruminták terjesztése; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; vállalati kommunikációs

 szolgáltatások.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú

kiállítások szervezése; nyereményjátékok működtetése; partik tervezése [szórakoztatás]; sportfelszerelések

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2);

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];

 zenei produkciók.

 ( 111 )  231.535

 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03411

 ( 220 )  2019.11.06.
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 ( 732 )  Dr. Pusztai Erzsébet, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kajdi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások.

  44    Terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  231.536

 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03683

 ( 220 )  2019.12.04.

 ( 732 )  AO Kaspersky Lab, Moscow (RU)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 541 )  Működésbe hozzuk a jövőt

 ( 511 ) 9    Monitorok [számítógép programok]; számítógépes programok, [rögzített]; számítógépes programok

[letölthető szoftverek]; operációs rendszer programok számítógépekhez; letölthető elektronikus kiadványok

kézikönyvek (útmutatók), könyvek, prospektusok és hírlevelek formájában számítógépes vírusok, operációs

 rendszerek és szoftverek észlelése és javítása területén.

  42    Honlaptervezési tanácsadás; szoftvertervezés; szoftvertelepítés; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.537

 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03548

 ( 220 )  2019.11.22.

 ( 732 )  Magyar Faápolók Egyesülete, Érd (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Egyesületi tevékenység, kollokviumok, konferenciák szervezése és lebonyolítása; szakmai klubok

 működtetése; kertészeti ágazattal kapcsolatos szakmai képzések és oktatási szolgáltatások.

  44    Kertészi és kertészeti szolgáltatások, kertészeti információnyújtás és tanácsadás.

 ( 111 )  231.538

 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03559

 ( 220 )  2019.11.25.

 ( 732 )  PIKTOR Festék és Háztartási Vegyiáru Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Takácsné dr. Nagy Anett, Koroncó
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( 546 )

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

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

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

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

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

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

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

 csiszolószerek.

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

 borotvák.

 ( 111 )  231.539

 ( 151 )  2020.06.08.

 ( 210 )  M 19 03155

 ( 220 )  2019.10.11.

 ( 732 )  Magyar Vízipari Klaszter Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Botond Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzletviteli tanácsadás; üzletszervezési- és vezetési tanácsadás.

 37    Közművek építése; közüzemi infrastruktúra építés; közüzemi létesítmények építésével kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; közüzemi létesítmények építésével kapcsolatos konzultációs, tájékoztatási és

 tanácsadási szolgáltatások.

  42    Mérnöki tanácsadó szolgáltatások; műszaki mérnöki tevékenység; mérnöki munkák, szolgáltatások.

 ( 111 )  231.540

 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03546

 ( 220 )  2019.11.22.

 ( 732 )  GLOBAL POST INTERNATIONAL LLC., Lewes, Delaware (US)

 ( 740 )  Bodolai László, 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.

 ( 111 )  231.541
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 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03414

 ( 220 )  2019.11.08.

 ( 732 )  Pan Jinlai, Budapest (HU)

 ( 740 )  Küller Andrea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 ( 111 )  231.542

 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03013

 ( 220 )  2019.10.01.

 ( 732 )  CLIQUE AGENCY Bt., Szeged (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  32    Alacsony energiatartalmú üdítőitalok; energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra]; ízesített

 szénsavas italok; koffeintartalmú energiaitalok; nem szénsavas üdítőitalok; üdítőitalok.

 35    Alacsony energiatartalmú üdítőitalokkal kapcsolatos kis -és nagykereskedelmi szolgáltatások; baseball

sapkákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; bögrékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; díszpárnákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; egérpadokkal kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; energiaitalokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

gumilabdákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; iskolatáskákkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; ízesített szénsavas italokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; kis oldaltáskákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; koffeintartalmú

energiaitalokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kötött sapkákkal kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; közepes oldaltáskákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

kulacsokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kulcstartókkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média területén; matricákkal kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; nagy oldaltáskákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

napszemüvegekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; nem szénsavas üdítőitalokkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; övekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; passztartókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; pénztárcákkal kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; pólókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

pulóverekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; reklámozási és marketing-szolgáltatások

közösségi médián keresztül biztosítva; telefontokokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

tolltartókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; tornazsákokkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; üdítőitalokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti

információk nyújtása a közösségi média területén; videofelvételek készítése marketing célokra; videofelvételek

készítése reklám célokra; videofelvételek készítése reklámozási célokra; ruházati cikkekel kapcsolatos kis- és

 nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; digitális videó, audió és multimédia kiadási

szolgáltatások; élő előadások bemutatása; élő showműsor készítési szolgáltatások; filmek és videofilmek

gyártása; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videofelvételek készítése a közösségi médiában való

terjesztés céljából; komédia show-k szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; nem

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; online, nem letölthető videók
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biztosítása; show-k szervezése és bemutatása; show-k műsorok rendezése; stúdió szolgáltatások videók

rögzítéséhez; szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztatás biztosítása videók formájában, weboldalon

keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatási szolgáltatások élő show-khoz;

szórakoztató anyagok készítése videók formájában; televíziós show-műsor készítés/rendezés; turnézó előadások

[road show-k], mint szórakoztatási szolgáltatások; tv műsorok készítése; videofelvételek készítése; videók,

videofelvételek készítése; videókönyvtári szolgáltatások; videós szórakoztató szolgáltatások; videostúdiók

szolgáltatásai; valóságshow készítése és rendezése; valóságshow műsorok készítése és rendezése; zenék, videók

 és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése.

 ( 111 )  231.548

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 20 00067

 ( 220 )  2020.01.11.

 ( 732 )  Humen Media Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Budapest Pride

 ( 511 )  25    Játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek]; nyakpántok [ruházati cikkek részei]; ruházati

cikkek nők számára; sálak [ruházati cikkek]; szőrméből készült ruházati cikkek; topok [ruházati cikkek];

 vállpántok ruházati cikkekhez; vízhatlan ruházati cikkek; ruházati cikkek színházi használatra.

 35    Kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és

rendezvények szervezése; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos

szolgáltatások; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők

 értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 41    Szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése;

 szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  231.553

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03409

 ( 220 )  2019.11.07.

 ( 732 )  Berenson Daniel 50%, Budapest (HU)

 Szini Béla 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  DR. SIMALA ZOLTÁN Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Room for Dessert

 ( 511 )  43    Ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállásbiztosítás nyaralókban; motelek;

online információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban; panziók; online információnyújtás

szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállás biztosítása szállodákban és motelekben; szállásadási szolgáltatások

üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásfoglalás szállodákba;

szállásinformációk biztosítása az interneten; szálláskiadás nyaraláshoz; szállásszervezés turisták számára;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai elhelyezés értékelése; szállodai és motelszolgáltatások;

szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások;

szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely

szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák

lefoglalása utazók számára; szállodai szolgáltatás; szállodai szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos elektronikus

információs szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal kapcsolatos információk;

szállodakomplexumok; szállók, turistaszállók; szobafoglalás utazóknak; szobafoglalási, valamint szállodai

foglalási szolgáltatások biztosítása; turistaházak, üdülők; turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások;

turistaszállók; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; üdülési szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek

bérbeadása; üdülési szálláshelyek biztosítása; üdülőhelyi szállások; üdülők, üdülőházak bérbeadása;

üdülőszállások értékelése; vendégházak; bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 12. szám, 2020.06.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1443



biztosítása különleges alkalmakra; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; létesítmények biztosítása

konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; létesítmények biztosítása vásárokhoz és

kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; szakmai bemutatók, kiállítások

létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely biztosítás találkozókhoz;

ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételek és italok biztosítása

bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban;

ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása internet

kávézókban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban;

ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek

számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés;

ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési

szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermek értékelései; éttermek [szolgáltatások];

éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások;

éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi

tájékoztató szolgáltatások; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; főzési tanácsadás; grilléttermek;

gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok

felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására;

koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs

szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf

szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek;

pizzériák; ramen étterem szolgáltatásai; pub szolgáltatások; salátabárok; snack-szolgáltatások;

sommelier-szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások; sushi éttermi szolgáltatások; sütési technikákkal

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés

megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szolgáltatások

ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban;

tájékoztatás bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás nyújtása

éttermekkel kapcsolatban; tapas bárok; teaházak; teaházi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások;

tortadíszítések; ügynökségi szolgáltatások éttermi foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások éttermi

asztalfoglalásokkal kapcsolatban; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások

[étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; zártkörű drinkbár

szolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi

szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró [büfé] szolgáltatások;

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

számára; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások;

elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek;

elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői

fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és

 italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból.

 ( 111 )  231.554

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03760

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  BestOn-Otthon Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 8    Evőeszközök és ételkészítési eszközök, mint konyhai kések, vágó- és őrlőeszközök; evőeszközök;

evőeszközkészletek; baba evőeszközök; gyermek evőeszközök; kenőkések [evőeszköz]; műanyagból készült

eldobható edények és evőeszközök; nemesfém evőeszközök; nemesfémből készült evőeszközkészletek;

nemesfémből készült evőeszközök vágáshoz; villák [evőeszközök]; kézi működtetésű zöldség-spirálvágók; kézi

működtetésű zöldségreszelők; kézi zöldségszeletelők; konyhai zöldségszeletelők; mageltávolítók zöldségekhez;

nem elektromos zöldséghámozók; zöldséghámozók [kéziszerszámok]; zöldséghámozók [kézzel működtetett

kések]; zöldségreszelők; zöldségvágók (kézi működtetésű); nem elektromos sajtszeletelők; sajtkések;

sajtszeletelők; sajtszeletelők [kézi működtetésű]; sajtvágók (nem elektromos); konzervnyitók, nem elektromos;

kézi működtetésű konzervnyitók; gyümölcs csumázók; gyümölcs szeletelők; gyümölcskések; gyümölcsvágó

kések; nem elektromos gyümölcshámozók; asztali kések; bárdok [kések]; burgonyahámozók [kések]; eldobható

kések; evőeszközök [kések, villák és kanalak]; ezüstneműk [kések, villák és kanalak]; filéző kések; haltisztító

kések; háztartási kések; húsvágó bárdok [kések]; húsvágó kések, bárdok [kéziszerszámok]; kenyérvágó kések

[kézi]; nemesfémből készült kanalak; nemesfémből készült villák; pikkelyező kések; rozsdamentes acélból

készült asztali villák; rozsdamentes acélból készült asztali kések; rozsdamentes acélból készült asztali kanalak;

sterling ezüst asztali kések; halszeletelő konyhakések; japán konyhai aprítókések; konyhai mandolinok; konyhai

ollók; konyhakések; nem elektromos konyhakések; vékony pengéjű konyhakések; nem elektromos

 élelmiszer-szeletelők; kézi működtetésű tésztavágók.

 11    Barnító lámpák; belső lámpák hűtőszekrényekhez; égőfejek lámpákhoz; éjjeli lámpák; elektromos égők,

lámpák ünnepi díszkivilágításhoz; elektromos lámpák karácsonyfákhoz; elektromos lámpák beltéri világításhoz;

elektromos ünnepi lámpák, világítások; elektromos lámpák; fényfüzérek, lámpafüzérek; gyertyás lámpák;

gyertyás lámpások; karácsonyfadíszek kivilágításhoz [elektromos lámpák]; kerámiából készült lámpások; kerti,

kültéri LED lámpák; kerti lámpák; LED-es lámpatestek, fényforrások; víztakarékos csaptelepek; porlasztófejek

csaptelephez; elektromos zöldségpárolók; gyümölcsaszalók; vízmelegítők [készülékek]; automata kávéfőző

készülékek; barbecue eszközök, készülékek; elektromos gőzölő készülékek főzéshez; elektromos melegszendvics

készítők; elektromos rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra; élelmiszerek melegítésére szolgáló

hőelektromos készülékek; élelmiszerek szerves anyagainak víztelenítésére szolgáló készülékek;

élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek; főző berendezések és készülékek; füstfejlesztő

készülékek főzéshez; gázzal működő, forraláshoz használt készülékek; gőzfejlesztő készülékek főzéshez;

italmelegítésre szolgáló hőelektromos készülékek; italokat melegen tartó készülékek; kávépörkölő készülékek;

készülékek élelmiszerek füstöléséhez; készülékek élelmiszerek főzéséhez; készülékek italok melegítésére;

melegszendvics készítők; nyársforgató készülékek; pattogatott kukorica készítők; pecsenyesütő készülékek; tej

melegítése során hab készítésére szolgáló készülékek; tejmelegítő készülékek; tésztakelés-késleltető készülékek;

tésztakelesztő készülékek; vattacukor készítő gépek; folyadékhűtő készülékek; palackhűtők [készülékek];

konyhai elszívók; elektromos konyhai gépek főzéshez; elszívóernyők konyhai tűzhelyekhez; gázzal működő

konyhai gépek főzéshez; kamado [japán konyhai sütők]; konyhai tűzhelyek; tűzhelyek, konyhai tűzhelyek; edény-

és ételmelegítő fiók; beltéri elektromos grillek; grillek, rostélyok [sütőeszközök]; grill melegítő lapok; grillel

felszerelt, gázzal működő főzőberendezések; elektromos élelmiszer szárítók/aszalók háztartási célokra;

élelmiszer-melegítő berendezések; élelmiszer-szárítók, elektromos; élelmiszerszárítók; melegítő berendezések

élelmiszerekhez; olajsütő gépek élelmiszerekhez; elektromos főző serpenyők; elektromos főzőedények, fazekak;

elektromos főzőedények [háztartási célokra]; elektromos főzőeszközök; elektromos főzőeszközök, főzőedények;

elektromos főzőkészülékek; elektromos főzőlapok; elektromos kukták, főzőedények; elektromos lassú főzők;

fondük [főzőberendezések]; főző berendezések; főzőedények [elektromosan melegített]; főzőedények és

főzőberendezések; főzőegységek; kelesztőszekrények tésztának; tésztakelesztő szekrények; teáskannák

 [elektromos]; elektromos teafőzők; elektromos teamelegítők.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 12. szám, 2020.06.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1445



 21    Gyümölcsfacsarók; gyümölcsfacsarók gyümölcslé készítéséhez; gyümölcsöstálak üvegből; gyümölcsprések,

nem elektromos, háztartási használatra; műanyag dobozos gyümölcslé tartó gyerekeknek; nem elektromos

gyümölcsprések; alumíniumból készült sütőtálcák; asztali késtámasz; asztali késtartók; asztali olaj-, ecet-, só- és

borstartó készletek; bőrből készült poháralátétek; cserépből készült bögrék; cserépből készült csészék; csészékből

és csészealjakból álló eszpresszós készletek; dinnyegolyó készítő; drágakövekből készült grilltepsik; edényfogó

kesztyűk; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével; étkészletek, a villák, kések és kanalak kivételével;

fából készült grill lapok; fémedények fagylalt és jeges italok készítéshez; főzőedények és asztalteríték, villák,

kések és kanalak kivételével; főzőeszközök, a villák, kések és kanalak kivételével; háztartási tárolóedények

kisállatoknak készült eledel tárolására; késtartó blokkok; konyhai tároló készlet; közönséges fémből készült

kosarak otthoni használatra; lezárható, nem fémből készült háztartási ételtárolók; méretre készült fedők ládákhoz

vagy vödrökhöz; nem nemesfémből készült csészealjak; csiszolóeszközök konyhai használatra [tisztításhoz];

csiszolókorongok konyhai használatra [tisztításhoz]; dörzsszivacsok konyhai használatra [tisztításhoz]; konyhai

dörzsik; konyhai szivacsok; konyhai vagy háztartási használatra szánt súrolópárnák; adagolókanalak [háztartási

vagy konyhai eszköz]; alumínium sütőformák [konyhaeszközök]; befőttesüvegek, konyhai tárolók; drótkosarak

[konyhafelszerelés]; fa vágódeszkák konyhai használatra; fokhagymaprések, fokhagymanyomók [konyhai

eszközök]; fordító- és kenőlapátok, spatulák [konyhai eszközök]; fordító- és kenőlapátok, spatulák konyhai

használatra; grillek, rostélyok [nem elektromos konyhaedények]; háztartási vagy konyhai eszközök; húsklopfolók

[konyhai eszközök]; kaparók [konyhai eszközök]; kerámiák konyhai használatra; keverőkanalak [konyhai

eszközök]; kiöntők konyhai használatra; kombinált fedők konyhai tárolókhoz; konyhai darálók, nem elektromos;

konyhai dobozok, tárolók; konyhai edénykészletek; konyhai eszközök, kis méretű; konyhai eszközök otthoni

grillezéshez, barbecue-hoz; konyhai eszközök sütéshez; konyhai eszközök szilikonból; konyhai fogókesztyűk;

konyhai köcsögök, bödönök; konyhai lapátkák; konyhai merőkanalak; konyhai papíradagolók; konyhai papírtartó

állványok; konyhai papírtartók; konyhai sütőformák; konyhai szűrők; konyhai vágódeszkák; konyhai tölcsérek;

konyhai szűrőkanál, szűrőlapát [nem elektromos]; mozsarak konyhai használatra; lukacsos kanalak [konyhai

eszközök]; konyhai vízadagolók, nem nemesfémből; nem elektromos habverők konyhai használatra; mozsártörők

konyhai használatra; nyársak [konyhaeszközök]; nem nemesfémből készült konyhai eszközök; nem elektromos,

konyhai darálók; reszelők konyhai használatra; nyársak (konyhai eszközök); spicckanalak [konyhai eszközök];

tésztaadagolók konyhai használatra; tartók, köcsögök konyhai eszközök tárolására; tárolók, tároló edények

háztartási vagy konyhai célokra; tortillanyomók, nem elektromos [konyhai eszközök]; tojáselválasztók

[konyhaeszközök]; edénymosó kefék; edénytisztító kefék; fémszálas edénysúrolók; mosogatórongyok edények

mosogatásához; alumínium sütőedények, edényáru alumíniumból; csontporcelán edények [kivéve evőeszközök];

edényalátétek; edényáruk; edények; edények, fazekak; edények mikrohullámú sütőkhöz; edények, nem

elektromos; edények nem nemesfémből; edények szuflékhoz; edényfogók és -alátétek; edénytartó állványok;

edényszárítók; edényszárító állványok; háztartási edényáru; gratin tálak, edények; hőálló edényfogók; hot pot

[gyorsfőző edények, nem elektromos]; kisállat csemege tárolására szolgáló edények; mikrohullámú sütőben

használható rizsfőző edények; műanyag tányérok [edények]; nem elektromos kuszkuszfőző edények; nem

elektromos rizsfőző edények; szemetes edények fémből; sütőben használható edények; sütőben és tálaláshoz is

használható edények; piknik kosarak edénykészlettel; serpenyő- és edénykaparó lapátok; nem elektromos tajine

edények; szigetelő ételtartó dobozok, edények; szigetelt fedők tányérokra és edényekre; tálak, edények [háztartási

eszközök]; tálaló edények előételekhez; tálaló keretek edényekhez; tejforraló edények; tűzálló edényáru [nem

játékok]; tűzálló edények; tűzálló tálak, lábasok [edények]; üreges edényáru kerámiából; grill fogók, csipeszek;

grill lapátok; grill serpenyők (nem elektromos); grillállványok; grillek, rostélyok [sütőeszközök]; grillező villák;

grillkesztyűk; grillserpenyők (nem elektromos); kemping grillek; alumínium élelmiszer tárolók; hőszigetelő

táskák élelmiszerekhez vagy italokhoz; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tárolók élelmiszerekhez

vagy italokhoz; hőtartó élelmiszertárolók; hűtőtasakok, jégakkuk élelmiszerek és italok hűtéséhez; kézi

működtetésű élelmiszer darálók; tartók, dobozok élelmiszerek tárolásához; több szintes, japán élelmiszertároló

doboz [jubako]; főzőedények; fedők nyeles főzőedényekhez; alumínium főzőedények; főzőedények és serpenyők

[nem elektromos]; főzőeszközök, nem elektromos; hordozható főzőkészletek kültéri használatra; mikrohullámú
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sütőben használható főzőedények; nem elektromos főzőedények [kukták]; nem elektromos főzőserpenyők;

párolók [főzőedények]; vákuumos termikus főzőedények; nem elektromos tésztakészítők háztartási használatra;

tésztakészítők, kézi működtetésű; tésztaszaggatók; tésztavágók; tésztaszedő kanalak; étkészletek; bögrék, korsók;

bögretartó állvány; bögretartók; cserép bögrék, csészék; csészék és bögrék; porcelán bögrék; porcelánból készült

bögrék; fütyülős teáskannák; japán öntöttvas teáskannák, nem elektromos [tetsubin]; japán stílusú nemesfém

teáskannák [kyusu]; japán stílusú teáskannák [kyusu]; japán teáscsészék [yunomi]; nem nemesfémből készült

teáskészletek; nem nemesfémből készült teatojások, teaszűrők; nemesfémből készült teáskészletek; nemesfémből

készült teáskannák; poháralátétek teázáshoz; nemesfémből készült teatojások, teaszűrők; tea cozy [teáskanna

melegítő]; teáscsészék; teamécses-tartók; teamécses égetők; teafőző tojások; teafilter-tartók; teásdobozok, nem

nemesfémből; teáskanna alátétek; teáskannák; teáskészletek [terítékek]; teaszűrők; utántölthető teakapszulák;

desszertes tányérok; eldobható tányérok; komposztálható tányérok; nemesfémből készült tálaló tányérok; tálaló

tányérok; tányéralátétek műanyagból; tányéralátétek, nem papírból vagy textilből; tányérok; tányérok

műanyagból; tányérok nem nemesfémből; biológiailag lebomló papírpépalapú tányérok; asztali tányérok

 [eldobható -]; biológiailag lebomló tányérok; előételes tányérok.

 35    Konyhai késekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; konyhai késekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások konyhai eszközökkel kapcsolatban;

főzőedényekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; főzőedényekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; internetes kereskedelem, konyhai cikkek kiskereskedelme, konyhai cikkek nagykereskedelme;

étkészletekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  231.555

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03761

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Őszi Balázs, Szeged (HU)

 ( 740 )  Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Balcsi-Parti

 ( 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.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rozs, tészta es 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,

 mártások és egyéb fűszerek, jég [fagyott víz].

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  231.556

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03762

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Őszi Balázs, Szeged (HU)

 ( 740 )  Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 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.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rozs, tészta es 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, ízesítök, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 mártások és egyéb fűszerek, jég [fagyott víz].

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  231.557

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03765

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Horváth Dániel, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Németi R. Máté, Budapest

  

( 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).

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  231.558

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03766

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Balogh Péter, Szeged (HU)

  

( 546 )

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

 és kutató szolgáltatások.

 ( 111 )  231.559

 ( 151 )  2020.06.11.
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 ( 210 )  M 19 03769

 ( 220 )  2019.12.11.

 ( 732 )  Watereum Invest Vagyon- és Ingatlankezelő Zrt., Alap (HU)

 ( 740 )  Gáncs Ottó Gábor, Csapod

 ( 541 )  Watereum

 ( 511 )  9    E-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek.

  42    Blockchain mint szolgáltatás [BaaS].

 ( 111 )  231.560

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03770

 ( 220 )  2019.12.11.

 ( 732 )  Államadósság Kezelő Központ Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  HMAX Index

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  231.561

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03771

 ( 220 )  2019.12.11.

 ( 732 )  Államadósság Kezelő Központ Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  HMAX

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  231.562

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 02397

 ( 220 )  2019.08.02.

 ( 732 )  Utcajogász Egyesület, Budapest (HU)

 ( 541 )  Utcajogász

 ( 511 )  35    Promóciós anyagok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; reklámanyagok [szórólapok,

prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; termékminták,

 áruminták terjesztése.

 41    Képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú

kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzéssel kapcsolatos

konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok

szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; konferenciaszervezés; kulturális célú gyűlések,

szakmai konferenciák szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális

tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú

kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú

vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; szemináriumok és konferenciák

rendezése; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; találkozók szervezése és

lebonyolítása; akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

képzés és oktatás; tolmács- és fordítói szolgáltatások; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus

szövegek megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; füzetek kiadása; hírlevelek

kiadása; kézikönyvek kiadása; kiadványok megjelentetése; szövegek kiadása; szimpóziumok szervezése,

 lebonyolítása és rendezése; könyvkiadás; fotóriportok készítése; oktatás és tanítás.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; jogi beszámolók készítése az emberi jogok

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 12. szám, 2020.06.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1449



területén; jogi dokumentumok elkészítése; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi

kutatási szolgáltatások; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények készítése; jogi tanácsadás és

 képviselet; pro bono jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.564

 ( 151 )  2020.06.03.

 ( 210 )  M 18 01157

 ( 220 )  2018.04.13.

 ( 732 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; építkezéshez használt porcelánok, fajanszok; burkolatok építési célokra; oszlopok,

 díszlécek, párkányok; nem fémből készült emlékművek.

 21    Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák és egyéb díszítő

 elemek (nem építési célra).

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  231.572

 ( 151 )  2020.06.04.

 ( 210 )  M 19 03474

 ( 220 )  2019.11.15.

 ( 732 )  AFLOFARM Farmacja Polska Sp.z o.o., Pabianice (PL)

 ( 740 )  Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszer készítmények; esszencia olajok; kozmetikai szerek; hajápoló folyadékok; fogkrémek;

 kozmetikai kenőcsök.

5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati

célokra; étrend-kiegészítők; speciális táplálékkiegészítők gyógyászati célokra; bébiételek; gyógynövények;

növényi kivonatok gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; gyógyszerészeti készítmények gyógyászati célokra

 tabletták, kapszulák, pasztillák, cukorkák, folyadékok, porok, habok, aeroszolok formájában.

 ( 111 )  231.573

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03058

 ( 220 )  2019.10.04.

 ( 732 )  Miniváros Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  41    Arcfestés; bűvész előadások, show-k bemutatása; élő előadások bemutatása; élő szórakoztató események

bemutatása; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; gyermekek

számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások; gyermek kalandjátszótér szolgáltatások; interaktív szórakoztatás;

interaktív szórakoztatási szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [oktatás]; játékszolgáltatások; játékszolgáltatások

intézése [szervezése]; játszóeszközök/létesítmények rendelkezésre bocsátása gyermekek részére; jegypénztári

szolgáltatások; koncert szolgáltatások; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális és oktatási

célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények

szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k szervezése; kulturális szolgáltatások; oktatás és tanítás; oktatási

célú ünnepségek szervezése; partiszervezés; partiszervezési szolgáltatások; rekreációs, szabadidős fesztiválok

szervezése; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások

nyújtása; show-k, műsorok rendezése; show-k szervezése és bemutatása; show-műsorok készítése; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős táborok; szórakoztatás;

szórakoztatás bűvész show-k formájában; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szórakoztató szolgáltatások;

szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); zenés

 szórakoztatás.

 ( 111 )  231.574

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 03467

 ( 220 )  2019.11.14.

 ( 732 )  Farkas Ádám, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 541 )  Zsüffland Party Series

 ( 511 )  41    Diszkók szolgáltatásai; diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [diszkó];

éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai mulatók szolgáltatásai; éjszakai

szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; élő

szórakoztatási szolgáltatások; énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; fesztiválok szervezése

szórakoztatási célokra; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; létesítmények biztosítása

szórakoztatási célokra; lézershow-k [szórakoztatás]; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; partik

tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; partik tervezése [szórakoztatás]; szórakozási, szórakoztatási

információk; szórakoztatás; szórakoztatás roadshow-k segítségével; szórakoztatási célú audiovizuális bemutató

szolgáltatások; szórakoztatási célú show-k rendezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási

célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatási információs

szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; élő zenés szolgáltatások; szórakoztató show-k készítése zenészek

közreműködésével; zenés előadások; zenés előadások bemutatása; zenés előadások szervezése; zenés koncertek;

 zenés show-k rendezése; zenés szórakoztatás.

 ( 111 )  231.575

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 03473

 ( 220 )  2019.11.14.

 ( 732 )  Jinger Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével;

 rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Reklámozás; irodai munkák.

  41    Nevelés; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  231.576

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 03599

 ( 220 )  2019.11.27.

 ( 732 )  Habera Annamária, Biatorbágy (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  231.577

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 03608

 ( 220 )  2019.11.28.

 ( 732 )  Huitang Global Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

  

( 546 )

 ( 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.

 ( 111 )  231.578

 ( 151 )  2020.06.04.

 ( 210 )  M 19 03600

 ( 220 )  2019.11.27.

 ( 732 )  Bakos és Társai Bt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete Gábor, Kecskemét
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( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása (futárszolgálatok, áruszállítás).

  43    Éttermi szolgáltatások (gyorséttermek, snack bárok, vendéglátás).

 ( 111 )  231.579

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03735

 ( 220 )  2019.12.09.

 ( 732 )  Budavári Dóra, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; kiscsoportos túrák szervezése; túraszervezés és kivitelezés;

 utazás koordinálása egyének és csoportok számára.

 41    Borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási

célokból; bortúrák szervezése és lebonyolítása; fesztiválok szervezése; koncert szolgáltatások; koncertek

 lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése.

 ( 111 )  231.580

 ( 151 )  2020.06.04.

 ( 210 )  M 19 03742

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Györfi Szabolcs, Balatonfűzfő (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátási szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás).

 ( 111 )  231.581

 ( 151 )  2020.06.04.

 ( 210 )  M 18 01478

 ( 220 )  2018.05.14.

 ( 732 )  Húsház Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Balatonlelle (HU)

 ( 740 )  Dr. Járai Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Food House

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  231.584

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 03777

 ( 220 )  2019.12.12.

 ( 732 )  Molnár Nikolett, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NINI

 ( 511 )  18    Bőr pénztárcák; bőr erszények; bőr zsinórok; bőr tarsolyok; bőrszíjak; bőrtáskák; bőr aktatáskák;

bőrfonalak; bőrlemezek; bőrdobozok; bőrszalagok, bőrzsinórok; bőrtáskák és bőrtokok; bőr hitelkártyatartók; bőr

bankkártyatokok; bőr levéltárcák; bőr irattartók; szíjak bőrből; kártyatartók [bőráruk]; bőrből készült kézitáskák;

bőrből készült hitelkártyatartók; bőrből készült dobozok; bőrből készült kártyatartók; bőrutánzatból készült

táskák; bőr pénztárcák aprópénz tárolásához; bőrből készült hitelkártyatartó tárcák; bőrből készült táskák és

pénztárcák; dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből; megmunkált vagy félig megmunkált irhák és más bőrők;

utazótáska; utazóládák; kisméretű utazótáskák; műbőr utazótáskák; műanyag utazótáskák; utazókészletek

[bőráruk]; vesszőből font utazóládák; kofferek [kis utazóládák]; kerekes kofferek (kis utazóládák); bőröndök,

utazóládák [poggyász]; pizsamatartók [kisméretű utazótáskák]; ruhák szállítására alkalmas utazótáskák;

utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök; hátizsákok; babahordozó hátizsák; kis hátizsákok;

hátitáskák [hátizsákok]; féloldalas hátizsákok; hátizsákok, iskolatáskák; görgős hátizsákok; hátizsákok napi

gyalogláshoz; táskák, hátizsákok táborozóknak; hátizsákok, táskák hegymászóknak; strandtáskák; napernyők,

strandernyők; kalapdobozok utazáshoz; kalapdobozok bőrből; műbőr kalapdobozok; textil bevásárlótáskák;

vászontáskák; vászon bevásárlótáskák; katonai vászonzsákok; gurulós vászontáskák; csuklótáskák;

diplomatatáskák; divatos kézitáskák; cipőtáskák utazáshoz; övtáskák; övhöz erősíthető pénztárcák; oldaltáskák,

tarisznyák; kulcstokok; kulcstartók; kulcstartók bőrből; bőr és irha kulcstartó tokok; erszények, táskák smink,

 kulcsok és más személyes tárgyak tárolására.

 ( 111 )  231.586

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 19 02643

 ( 220 )  2019.08.30.

 ( 732 )  Novel Food Kft., Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Rövidnadrágok, sortok.

  26    Hímzések ruházati cikkekhez, hímzett szövetek.

 32    Ale [angol sör]; ipa (indiai pale ale sörök); ízesített sörök; kézműves sörök; láger sörök [alsóerjesztésű

 sörök]; pale ale világos sör; porter [sör]; saison sör; sörök; stout [erős barna sör]; kávé ízű ale sör; kávé ízű sör.

 35    Egyéni reklámok elkészítése mások számára; digitális reklámszolgáltatások; grafikus reklámozási

szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok

elektronikus megjelentetése reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus

 formában; online reklám- és marketingszolgáltatások.

 ( 111 )  231.589

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03779

 ( 220 )  2019.12.12.

 ( 732 )  Pancsa Emese Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  1    Komposzt; komposzt aktivátorok; szerves komposztok.

 6    Komposzttartók fémből.

 7    Komposztálógépek; szerves hulladékot komposztáló gépek.

  20    Műanyag komposztládák; komposztáló edények műanyagból; komposztáló ládák nem fém anyagokból.

 ( 111 )  231.590

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03780

 ( 220 )  2019.12.12.

 ( 732 )  Dr. Marosi Andrea Rozália, Budapest (HU)

 Dr. Kathi Krisztina Judit, Budapest (HU)

 Dr. Kővári Alexandra, Budapest (HU)

 Dr. Marton Roland Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bényi László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.591

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03781

 ( 220 )  2019.12.12.

 ( 732 )  Csányi Pincészet Zrt., Villány (HU)

 ( 740 )  dr. Könczöl Lászlóné Dr. Papp Marian, Szeged

 ( 541 )  T E L E K I - Palackba zárt tradíció

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  231.592

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03895

 ( 220 )  2019.12.20.

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

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai 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.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 ( 111 )  231.593

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03896

 ( 220 )  2019.12.20.

 ( 732 )  Timac Agro Hungária Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Szladics Viktória, Budapest

 ( 541 )  Sales AGROW

 ( 511 )  35    Üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; mezőgazdasággal kapcsolatos üzleti

 információk szolgáltatása.

  41    Mezőgazdasági ágazattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

  44    Mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások.

 ( 111 )  231.594

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03898

 ( 220 )  2019.12.21.

 ( 732 )  Miholics Katalin, Csorna (HU)

 ( 541 )  KATACRAFT

 ( 511 )   40    Varrás [egyedi gyártás].

 ( 111 )  231.595

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 19 03899

 ( 220 )  2019.12.22.

 ( 732 )  Bartal Tamás András, Lábatlan (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Webalkalmazás-szoftverek.

 ( 111 )  231.596

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03905

 ( 220 )  2019.12.27.

 ( 732 )  Racsmány Ferenc 50%, Balatonakarattya (HU)

 Sárközi Éva 50%, Balatonakarattya (HU)

 ( 541 )  BLISSPRESSO

 ( 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].

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  231.597

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03909

 ( 220 )  2019.12.27.

 ( 732 )  KVX Innovations Kft., Villány (HU)
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( 546 )

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

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

 média; számítógépek és számítógépes perifériák.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 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 )  231.598

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03910

 ( 220 )  2019.12.29.

 ( 732 )  FETIM-CONS KFT., Szigetszentmiklós (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üzletviteli tanácsadás.

 ( 111 )  231.599

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03749

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Gálicza Zoltán Ottóné, Kakucs (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek; órák.

  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  231.600

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03889

 ( 220 )  2019.12.20.

 ( 732 )  Palicska Csaba, Budapest (HU)

 Kollár Annamária, Dorog (HU)

 ( 740 )  Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   43    Kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; vendéglátás.

 ( 111 )  231.601

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03890

 ( 220 )  2019.12.20.

 ( 732 )  Mátrai Mátyás, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  dr. Kucsera László, Pilisborosjenő

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Ablaküveg a járműablakok kivételével, ablaküveg építési célokra, alabástromüveg, biztonsági üveg; építési

(hőszigetelő) üveg, szigetelő üveg (építési), színes üvegablakok, táblaüveg, síküveg építkezési célokra;

üveglapok, síküvegek épületekhez, üveggranulátumok utak jelzéséhez; üvegajtók; üvegajtók épületekhez; átlátszó

üvegajtók bútorokhoz; átlátszó üvegajtók épületekhez; huzalhálós üveglapok építési célra; üvegfal; üvegfalak,

ablaküveg keretben; üveg tetőpanelek [nem fém keret]; üvegezett ajtók [nem fém keret]; üvegpanelek (nem fém

 keretezésű) építéshez; tükörajtók.

 20    Bútorok, tükrök; képtartók [keretek]; keretek bemutató táblákhoz; tükörkeretek; tükörcsempék; falra

 rögzíthető tükörcsempék.

 21    Üveglapok; üveglapok, nem építési célra; üveglapok (síküveg), az építkezéshez használt üvegeket kivéve;

üveg dísztáblák; tükröződésmentes üveg; megmunkálatlan üveg [kivéve építési üveg]; üvegtáblák [félkész

 termék]; edzett üveg, nem építési célra; opálos üveg; félig megmunkált üveg; üvegáru.

 ( 111 )  231.602

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03891

 ( 220 )  2019.12.20.

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

 ( 111 )  231.603

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 20 00090

 ( 220 )  2020.01.14.
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 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  ESTERETTA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.604

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 20 00091

 ( 220 )  2020.01.14.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.605

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 20 00099

 ( 220 )  2020.01.14.

 ( 732 )  Dr. Roska Sándor, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

  38    Üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; távkonferencia szolgáltatások.

 ( 111 )  231.606

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 20 00225

 ( 220 )  2020.01.27.

 ( 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.

 16    Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; asztalneműk papírból; csomagolópapír;

egészségügyi papír, WC-papír; papír; papír asztalterítők; papír alátétek; papír-írószer áruk; papírszalvéták;

 papírtörlők tisztítási célokra; papírtörölköző; papírzsebkendők, papírtörlők; poháralátétek papírból.

 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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 12. szám, 2020.06.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1459



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.

 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].

 ( 111 )  231.607

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03418

 ( 220 )  2019.11.08.

 ( 732 )  DOMI-DÓR Tervezői, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Naszádos Krisztina, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  6    Ablakredőnyök, zsaluk fémből; ajtókilincsek fémből; ajtóvasalások.

 19    Ajtók, nem fémből; ajtókeretek, nem fémből; ajtópanelek, nem fémből; keretek (nem fémből) üvegezett

 ablakokhoz.

 ( 111 )  231.608

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 20 00098

 ( 220 )  2020.01.14.

 ( 732 )  Bartha Hedvig, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Dr. Kocsis M. Tamás ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  TRÜKKÖS VÁLÁS

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek és ajándéktárgyak; videojátékok; társasjátékok; táblajátékok; táblajáték gyűjtemények;

 többrendeltetésű játékok gyermekeknek.

 ( 111 )  231.609

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 18 02027

 ( 220 )  2018.07.04.

 ( 732 )  Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ), Budapest (HU)

 ( 541 )  ÖNÁLLÓ ÉLETVITELI CENTRUM

 ( 511 )  41    Szakmai képzés szervezése fogyatékosággal élők és fogyatékosággal élőkkel foglalkozó szakemberek

számára; a fogyatékosággal élő személyek felkészítése a részükre önálló életvitelt biztosító alkalmazás és

eszközök használatára, illetve mentorálása, ezek használatához kapcsolódóan, az önálló életvitelt segítő

 szakemberek felkészítése; sport- és kulturális tevékenység szervezése fogyatékosággal élők számára.

 45    Fogyatékosággal élők igényeinek nyújtott szolgáltatások a saját és független élet feltételeinek

 megteremtéséhez és érdekvédelemmel kapcsolatosan.
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 ( 111 )  231.610

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 19 01626

 ( 220 )  2019.05.22.

 ( 732 )  Gao Rui, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Tea.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  231.611

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 19 02907

 ( 220 )  2019.09.23.

 ( 732 )  ifj. Szacsky Mihály, Budapest (HU)

 ( 541 )  QUB 8

 ( 511 )  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 )  231.612

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 19 03051

 ( 220 )  2019.10.03.

 ( 732 )  The Sunrider Corporation dba Sunrider International, Torrance, California (US)

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

 ( 541 )  KANDESN

 ( 511 ) 3    Parfümök és kölnik; test-, kéz- és folyékony szappanok; tusfürdő; személyes és szépségápolási cikkek, úgy

mint test-, arc-, szem-, kéztisztító krémek, habok, hidratáló szerek, testápolók, gélek, bőrradírok, olajok, púderek,

parfümök, tonikok, összehúzó maszkok, balzsamok, hidratáló maszkok; nem gyógyhatású szappan; hajápolási

cikkek, úgy mint sampon, kondicionáló, hajöblítő, hajformázó, hajlakk, hajhab, gél; borotvakrém, borotválkozás

utáni arcvíz; fényvédő krém; dezodorok és izzadásgátlók; kozmetikumok, úgy mint alapozó, púder, korrektor,

szemhéjfesték, szemceruza, folyékony szemceruza, szempillaspirál, ajakceruza, rúzsok, ajakfény, ajakbalzsamok,

 körömlakk.

  21    Smink ecsetek; fésűk és szivacsok, beleértve a sminkes szivacsokat is.

 ( 111 )  231.613

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 19 03048

 ( 220 )  2019.10.03.

 ( 732 )  Stassen Exports (Pvt) Ltd., Colombo 14 (LK)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   30    Teák.

 ( 111 )  231.614

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 19 03036

 ( 220 )  2019.10.02.

 ( 732 )  Galambos Attila, Kaposvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Hang-, fény- és színpadtechnika, rendezvény- és koncertszervezés.

 ( 111 )  231.615

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 19 02918

 ( 220 )  2019.09.24.

 ( 732 )  Marosi Tamás Roland, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok, szépségápolási és testápolási készítmények.

 ( 111 )  231.617

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03352

 ( 220 )  2019.11.01.

 ( 732 )  Nagy Gyula, Budapest (HU)

 ( 541 )  Sorsképek

 ( 511 )  44    Holisztikus pszichoterápia; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel kapcsolatos

 szolgáltatások]; tanácsadás egészségügyi problémák pszichológiai kezelésével kapcsolatban.

 ( 111 )  231.618

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03477

 ( 220 )  2019.11.15.

 ( 732 )  Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csomád (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki 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].

 ( 111 )  231.619

 ( 151 )  2020.06.11.
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 ( 210 )  M 19 03487

 ( 220 )  2019.11.18.

 ( 732 )  Lakatos Péter, Szentendre (HU)

 ( 541 )  Movelab Academy

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

 ( 111 )  231.620

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03481

 ( 220 )  2019.11.15.

 ( 732 )  SmartWay Solution Kft., Tata (HU)

  

( 546 )

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

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

 média.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  231.621

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 02639

 ( 220 )  2019.08.29.

 ( 732 )  Mya Fashion Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  231.622

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 02645

 ( 220 )  2019.08.30.

 ( 732 )  Pascal-Door Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Acél építőanyagok; acélkeretek épületekhez; ajtókilincsek fémből; ajtókeretek fémből; ajtókeretek, ajtótokok

fémből; ajtók és ablakok fémből; ajtók építményekhez, fémből; ajtóbetétek fémből; fém ajtókeret; fém

ajtókeretek; fém ajtókilincsek; fém ajtóprofilok; fém alkatrészek ajtókhoz; fém ajtótámasztó szerkezetek; fém

 ajtótámasztók; fém ajtóütközők; fém ajtózsanérok.

 19    Ajtók, nem fémből; ajtókeretek, ajtótokok fából; ajtókeretek, ajtótokok nem fémből; ajtókeretek, nem

fémből; ajtókhoz használt táblaüveg; ajtópanelek, nem fémből; belső ajtók nem fémből; biztonsági üveg; edzett

 üveg építési célokra; fa ajtók; fa ajtók épületekhez; harmonikaajtók, nem fémből; külső ajtók nem fémből.

 37    Ajtó és ablak beszerelése; ajtók beszerelése; ajtókeretek javítása; ajtóvasalatok felszerelése; ajtócsukókkal

 kapcsolatos karbantartási és javítási szolgáltatások.
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 ( 111 )  231.623

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 03778

 ( 220 )  2019.12.12.

 ( 732 )  Top-Fish 2001 Kft., Veszprém (HU)

 ( 541 )  REIVA SPINNING TACKLE

 ( 511 )  28    Elektronikus kapásjelzők horgászathoz; élő horgászcsalik tárolására kialakított táskák; etetőanyagok

horgászathoz; fagyasztva szárított horgászcsalétkek; felfújható horgász úszószékek; forgókapcsok

[horgászfelszerelés]; halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorog-eltávolítók mint horgászfelszerelések; horgász

előkék; horgász horgok; horgász nehezékek; horgászathoz használt akusztikus jelzőberendezések; 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; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];

kapásjelzők [horgászfelszerelés]; merítőhálók horgászáshoz; mesterséges csali horgászathoz; mesterséges csalik

horgászathoz, halászathoz; mesterséges csalik horgászathoz; mesterséges etetőanyag [horgászat]; műlegyek

horgászathoz; műlegyes dobozok horgászathoz [horgászati cikkek]; parti horgászbot-támaszok; páternoszteres

szerelékek [horgászfelszerelések]; távdobók műlegyes horgászathoz; úszók horgászathoz/halászathoz; úszók

 [horgászfelszerelés].

 ( 111 )  231.624

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 02638

 ( 220 )  2019.08.29.

 ( 732 )  Deák Dóra, Kaposvár (HU)

 ( 541 )  SztereoTrip

 ( 511 )  9    Letölthető podcastok; podcastok.

 41    Podcastok létrehozása [írása]; szórakoztatás podcaston keresztül; oktatótartalom létrehozása [írása]

 podcastokhoz.

 ( 111 )  231.625

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 03186

 ( 220 )  2019.10.15.

 ( 732 )  Vegyimester Kft., Verpelét (HU)

 ( 541 )  Prokum

 ( 511 ) 5    Biocidok; bio rovarirtó szerek háztartási használatra; egérirtó szerek; légyfogó ragasztók; patkányirtó szerek;

patkánymérgek; rágcsálóirtók; ragasztóval bevont szalagok kártevők elleni használatra; rovarirtó szerek,

inszekticidek; rovarirtó szerek háztartási használatra; rovarirtó készítmények; rovarirtó termékek; rovarirtó szerek

kertészeti célokra; rovarirtók háztartási használatra; rovarirtók mezőgazdasági használatra; rovarok irtására

 szolgáló szerek; rovarokat vonzó anyagok; szintetikus biocidok; vegyi készítmények kártevőirtásra, féregirtásra.

 21    Egérfogók; patkányfogók [csapdák]; elektromos rovarölő csapdák; csapdák rágcsálóknak; csapdák kártevők

 ellen.

  37    Kártevőirtás; kártevőirtás lakóépületekben; kártékony állatok irtása; patkányirtás.

 ( 111 )  231.626

 ( 151 )  2020.06.12.
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 ( 210 )  M 19 02496

 ( 220 )  2019.08.12.

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

 ( 541 )  Triász-Tömlő

 ( 511 ) 6    Csövek, vezetékek és tömlők, valamint ezekhez való szerelvények, többek között szelepek, fémből; fali

tömlőtartók fémből; fém tömlőszorító bilincsek; fémből készült csatlakozók tűzoltó tömlőkhöz; kézi működtetésű

 fém tömlőtartó dobok; tömlő szerelvények fémből; visszahúzó rugós tömlődobok fémből.

 7    Mechanikus dobok, tekercsek hajlékony tömlőkhöz.

  17    Tömítő gumilapok.

 ( 111 )  231.627

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 02632

 ( 220 )  2019.08.29.

 ( 732 )  Mya Fashion Bt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  231.628

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 02641

 ( 220 )  2019.08.29.

 ( 732 )  FITOZOA Kft., Üröm (HU)

 ( 740 )  Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  231.629

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 02640

 ( 220 )  2019.08.29.

 ( 732 )  SOLTRON - SUN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilvágyi Billinger Ágnes, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Szoláriumgépekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.630

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 02642

 ( 220 )  2019.08.29.

 ( 732 )  Wici Intertransport Kft., Egerlövő (HU)

 ( 740 )  Dr. Murányi István, Eger
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 ( 541 )  Kétútköz

 ( 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.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  231.631

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 20 00052

 ( 220 )  2020.01.09.

 ( 732 )  TubeShop Kft., Solymár (HU)

 ( 740 )  Horváth Szabolcs, Solymár

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Nyomtatott pólók; pólóingek; kötött pólók; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan

pólók, trikók; visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; garbó nyakú pulóverek; hosszú ujjú

pulóverek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; környakas pulóverek; pulóverek; pulóverek,

 kötött pulóverek; pulóverek, mezek; V-nyakú pulóverek.

 40    Pólóhímzési szolgáltatások; pólónyomás, pólónyomtatás; digitális nyomtatás; mintanyomás textíliákra;

 nyomtatás textilekre; szitanyomás.

 ( 111 )  231.632

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 02647

 ( 220 )  2019.08.30.

 ( 732 )  PD Real Estate Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  DUNA PEARL

 ( 511 )  35    Ingatlanmarketing; ingatlanmarketing elemzés; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

 ingatlanárverések szervezése és lebonyolítása.

 36    Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés;

ingatlantanácsadás; ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlanértékelés; ingatlan-értékbecslés;

ingatlanadminisztráció; ingatlan befektetések; ingatlanok bérbeadása; ingatlanvagyon finanszírozása;

ingatlanvagyon-kezelés; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanfejlesztés

 finanszírozása; építési projektek pénzügyi menedzsmentje.

 37    Építés, építkezés és bontás; lakóingatlan-építés; ingatlanok karbantartása; ingatlanfelújítás; ingatlantakarítás;

 ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés].

 ( 111 )  231.633

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 20 00125

 ( 220 )  2020.01.15.

 ( 732 )  Agronauta Kft., Sóskút (HU)
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 ( 541 )  VitaStar

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

 cserzéséhez; komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

 ( 111 )  231.634

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 20 00123

 ( 220 )  2020.01.15.

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

 ( 740 )  Poprádi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

játék járművek; bodhidharma-babák felrajzolatlan pupillákkal (menashi-daruma); bölcsődékben használt játékok,

játszóeszközök; bolhajátékok, szöcskejátékok [tiddlywink]; bólogató figurák; buborékfújó készletek pálcával és

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zsinórral ellátott dobóorsók, mely lecsavarodik és újra felcsavarodik, ezáltal visszajuttatja az orsót a kézbe;
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fémből készült játékok; fidget spinners (kézi forgójátékok, pörgettyűk); focipálya-játékmodellek; forgók

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

játékok; gépek ügyességi vagy szerencsejátékok játszásához; giroszkópok és repülésstabilizálók

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

játék modellkészletek; játék műkörmök; játék nindzsa [ninja] fegyverek; játék nuncsakuk; játék nyomdakészletek;

játék páncélok; játék periszkópok; játék piperetáskák, neszesszerek; játék pisztolyok; játék pisztolytáskák; játék

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

használt piperecikk-utánzatok; játékszerként használt piperekészítmény-utánzatok; játékszerszámok; játékszínház
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modellek gyermek színház készletek formájában; játéktalicskák; játéktávcsövek; játéktelefonok;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

növénymodellek; méretarányos repülőgép modellek; méretarányos struktúra modellek [játékok]; miniatűr

autómodellek [játékok vagy játékszerek]; miniatűr futball készlet másolatok, replikák; miniatűr játék

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rádiós távirányítású játékrobotok; rádiós távirányítású játékhelikopterek; rádióvezérlésű járműmodellek;

rádióvezérlésű játékautó modellek; rádióvezérlésű játékjárművek; rádióvezérlésű játékok; rádióvezérlésű

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

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

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

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 12. szám, 2020.06.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1469



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  231.635

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03692

 ( 220 )  2019.12.05.

 ( 732 )  "TETŐ-PLUSZ" Tetőszigetelő és Kivitelező Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Bacskó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  STYLECHECK

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 35    Áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb

médiákban; célzott marketing; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing

szolgáltatások; divatáruk értékesítésének promóciója magazinok reklámcélú cikkeivel; eladási, értékesítési

promóciók; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; értékesítési

promóció audiovizuális média használatával; értékesítési promóciós szolgáltatások; harmadik személyek

termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak

globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus

médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és

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

úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési

felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési szolgáltatások;

internetes marketing; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes reklámozási

szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; márkaértékelési szolgáltatások; márkatesztelés; más

forgalmazók áruinak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és
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összehasonlíthassák ezen forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a

fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait;

mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása promóciós

rendezvényeken; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és kommunikációs hálózatokon

keresztül; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; online reklámozás számítógépes kommunikációs

hálózatokon keresztül; online reklámozás; online reklám- és marketingszolgáltatások; online weblapok

népszerűsítése, reklámozása és marketingje; reklámok készítése; reklámok készítése és elhelyezése mások

számára; reklámok megjelenítése mások részére; reklámozás bannerekkel; reklámozás, beleértve harmadik

személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó

szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás előkészítése; reklámozás és értékesítési

promóciós szolgáltatások; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást;

reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozás minden nyilvános kommunikációs

eszközön keresztül; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva;

termékminták bemutatása; videofelvételek készítése reklámcélokra; árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos

fogyasztói adatok nyújtása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók számára termékek és

szolgáltatások kiválasztásával kapcsolatban; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; árubemutatás; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási

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

elektronikus eszközök segítségével, az úgynevezett teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is;

audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása

elektronikus médiában; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; reklámterjesztési

 szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül.

 41    Nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető filmek és

televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; nem letölthető filmek és televízió-műsorok

rendelkezésre bocsátása pay-per view [fizetős] műsorszolgáltatás útján; audio-, film-, video- és televíziós

felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audiovizuális felvételek készítése; filmek és videofilmek gyártása; hang- és

videoanyagok készítése, fényképészet; blogírási szolgáltatások; elektronikus formátumú magazinok

megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás

megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése;

elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus

napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése;

hangoskönyvek kiadása; hírlevelek kiadása; írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása;

szövegek kiadása elektronikus média formájában; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével;

 szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével.

 ( 111 )  231.636

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03419

 ( 220 )  2019.11.08.

 ( 732 )  Reketye-Trifán Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Kézműves sörök.

  43    Vendéglátás; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben.
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 ( 111 )  231.637

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 20 00117

 ( 220 )  2020.01.15.

 ( 732 )  Retail-Property Ingatlanhasznosító Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Reményi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra.

 36    Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek;

 vagyonkezelés.

 ( 111 )  231.638

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03813

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  Adevinta Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Nagy-Baranyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Magazin mellékletek újságokhoz; magazin borítók; szakmai magazinok; nyomtatott folyóiratok, magazinok;

 magazinok, revük [időszaki lapok].

 35    Hirdetés magazinokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban;

gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások;

hirdetés és reklámozás; hirdetések elhelyezése; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban;

hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; hirdetési felület

biztosítása újságokban; újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások;

újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás

előkészítése; reklámozás, promóciós szolgáltatások; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása;

 közvélemény-kutatás.

 41    Nem letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása; magazinok kiadása; magazinok,

folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az

interneten; elektronikus magazinok kiadása; fogyasztói magazinok kiadása; vezetésbiztonsági képzés;

vezetésoktatási szolgáltatások gépjárművezetők számára; haladó vezetési oktatás gépjárművezetők részére;

tréningek biztosítása; közúti biztonsághoz kapcsolódó gépjárművezetői oktatás; újságok, folyóiratok, katalógusok

és brosúrák megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése; webes újságok megjelentetése; újság

 kiadása ügyfelek számára az interneten; sorsjátékok, lottók szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  231.639

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03421

 ( 220 )  2019.11.08.

 ( 732 )  Le Troquet Wines Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Schmidt Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos borok; csendes borok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; oltalom alatt álló földrajzi

jelzéssel ellátott borok; rozé borok; borok; fehérbor; bort tartalmazó italok [fröccsök]; habzó szőlőbor; habzóbor,

 pezsgő; pezsgős borok; vörösbor; természetes habzóborok; szőlőbor; szeszes italok; alkoholtartalmú italok.

 35    Alkoholos italok beszerzésével kapcsolatos szolgáltatások [áruk vásárlása más vállalkozások számára];

árubeszerzés másik vállalkozás megbízásából; import és export szolgáltatások; alkoholtartalmú italokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

 reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 43    Vendéglátóipar; alkoholos italok felszolgálása; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási

szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátással

kapcsolatos szolgáltatások; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára;

 vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  231.640

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03422

 ( 220 )  2019.11.08.

 ( 732 )  Barát Hella, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Jótékonysági célú gyűjtések szervezése hátrányos helyzetű gyermekek számára.

 ( 111 )  231.641

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03554

 ( 220 )  2019.11.25.

 ( 732 )  Bátkay Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DrumCafe

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  231.642

 ( 151 )  2020.06.15.
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 ( 210 )  M 20 00115

 ( 220 )  2020.01.15.

 ( 732 )  Retail-Property Ingatlanhasznosító Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Reményi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra.

 36    Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek;

 vagyonkezelés.

 ( 111 )  231.644

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03555

 ( 220 )  2019.11.25.

 ( 732 )  Horváth István Attila, Gyömrő (HU)

 ( 740 )  Dr. Sipka Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos borok; asztali borok; csendes borok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; forralt borok;

megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett

 borok; bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; égetett szeszes ital alapú aperitifek.

  40    Borok termelése mások javára.

  44    Szőlőtermesztés borkészítés céljából.

 ( 111 )  231.645

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03415

 ( 220 )  2019.11.08.

 ( 732 )  DOMI-DÓR Tervezői, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Naszádos Krisztina, Budapest

 ( 541 )  "A MINŐSÉG NYITJA"

 ( 511 )  6    Ablakredőnyök, zsaluk fémből; ajtókilincsek fémből; ajtóvasalások.

 19    Ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtópanelek, nem fémből; keretek (nem fémből) üvegezett

 ablakokhoz.

 ( 111 )  231.646

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 20 00112

 ( 220 )  2020.01.15.

 ( 732 )  KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kaszó (HU)

 ( 740 )  Dr. Maschefszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   44    Fák ültetése a szénveszteség ellentételezésére; faiskolák, csemetekertek; újraerdősítési szolgáltatások.

 ( 111 )  231.647

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 03049

 ( 220 )  2019.10.03.

 ( 732 )  Angyal Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Sportversenyek és sportesemények szervezése; sportoktatás; sporttevékenységek; sportszolgáltatások;

sportpark szolgáltatások; sportedzői tevékenység; sportoktatói szolgáltatások; sportoktatás szervezése;

sportoktatási szolgáltatások; sportversenyek rendezése; sportesemények megrendezése; gyakorlati képzés

 [szemléltetés]; know-how átadása (képzés); oktatás biztosítása; oktatási vizsgáztatás.

 ( 111 )  231.648

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 02453

 ( 220 )  2019.08.06.

 ( 732 )  Walmark a.s., Třinec (CZ)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CalciPrim Osteo

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti termékek, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek; higiéniai termékek gyógyászati

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

vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; fertőtlenítőszerek; gyógyszeres fogkrémek és szirupok;

herbateák és gyógynövénykivonatok orvosi célokra; gyógyszeres ételkiegészítők, táplálékkiegészítők és diétás

ételkészítmények gyógyászati használatra, melyeket instant élelmiszerként vagy önálló keverékként napi

rendszerességgel használnak diétás ételkiegészítőként; proteinkészítmények vagy proteines ételek orvosi

használatra; vitaminnal és ásványi anyagokkal dúsított élelmiszerek koncentrátum formájában orvosi használatra

táplálékkiegészítőként; táplálékkiegészítők gyógyászati célokra; magnéziumot, cinket és kalciumot tartalmazó

táplálékkiegészítók; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; táplálékkiegészítők nem gyógyászati

 használatra, amelyek ebbe az osztályba tartoznak.

 ( 111 )  231.649

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 03041

 ( 220 )  2019.10.03.

 ( 732 )  L'AMIA NATURA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Molnár M. Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  231.651

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 03037
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 ( 220 )  2019.10.02.

 ( 732 )  CSIGA HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Veress Gábor Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás 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).

 ( 111 )  231.652

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 03034

 ( 220 )  2019.10.02.

 ( 732 )  ERPN BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Kiadás/megjelentetés (könyv-); kiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kiadással, közzététellel

kapcsolatos információnyújtás; kiadói szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói

szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; könyvkiadás; könyv- és folyóirat-kiadás; kulturális célú bemutatók

szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

konferenciák szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése;

könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvek, magazinok, almanachok és

napilapok megjelentetése; könyvekkel kapcsolatos információkat biztosító könyvklubszolgáltatások;

könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is],

kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában;

 online kiadói szolgáltatások.

 43    Éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; alkoholos italok

felszolgálása; bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető

ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és

italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek és italok biztosítása

bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek

számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali

fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások;

ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások;

ételrendelési szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi
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szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások

 étel elvitelre árusításához.

 ( 111 )  231.653

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 02497

 ( 220 )  2019.08.12.

 ( 732 )  Mestergerenda Faépítészeti Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok,

 kátrány és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 37    Ácsmunkák; állványozás; építés; építési tanácsadó szolgáltatások; épületbontás; épületek (belső) tisztítása,

takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; konzultáció

konstrukciókról; kőműves munkák (1); kőműves munkák (2); közművek bevezetése építési területeken; külső és

belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; raktárak építése és javítása; tapétázás;

 tetőfedő munkák; vakolás (vakolási munkák); villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; vízvezeték-szerelés.

 ( 111 )  231.654

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 01792

 ( 220 )  2019.06.06.

 ( 732 )  CONSILIUM Tanácsadó és Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből.

 37    Építkezés, zsaluépítés, vasbetonszerelés, bennmaradó zsalu szerelése, beton héjszerkezet készítése,

 betonjavítás, gipszfelület csiszolása és glettelése.

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások.

 ( 111 )  231.655

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 01794

 ( 220 )  2019.06.06.

 ( 732 )  CONSILIUM Tanácsadó és Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  STAIRCASS

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből.

 37    Építkezés, zsaluépítés, vasbetonszerelés, bennmaradó zsalu szerelése, beton héjszerkezet készítése,

 betonjavítás, gipszfelület csiszolása és glettelése.
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 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások.

 ( 111 )  231.656

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 02900

 ( 220 )  2019.09.22.

 ( 732 )  Runnabe Sport Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  Kerékgyártó Péter László, Eger

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Baseball sapkák; bojtos sapkák; csomós sapkák; ellenzős sapkák; kerékpáros sapkák; kötött sapkák; sapkák;

sildes sapkák; sport sapkák és baseball sapkák; tábori sapkák; gyapjú sapkák; nyomtatott pólók; pólók; rövid ujjú

pólók; ujjatlan pólók, trikók; visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; pólóingek, kötött ingek, pólók;

fejpántok izzadás felfogására; fejpántok sportoláshoz; izzadságelnyelő fejpántok; izzadságfelfogó fejpántok;

garbó nyakú pulóverek; hosszú ujjú pulóverek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők;

környakas pulóverek; pulóverek; polár pulóverek; csúszásgátló zoknik; férfi zoknik; izzadságfelszívó zoknik;

 zoknik; ruházat sportoláshoz.

 35    Sportcikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások

és rendezvények szervezése; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos

szolgáltatások; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és

 reklámozási célokra.

  41    Szabadidős rendezvények szervezése; versenyszervezés.

 ( 111 )  231.657

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 03039

 ( 220 )  2019.10.02.

 ( 732 )  Easynet Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes program; számítógép hardverek; alkalmazás-programozási interfész (api) szoftveralkalmazások

építéséhez; szoftverek, nevezetesen közösségi hálózati funkciókat biztosító alkalmazás; számítógépes szoftverek,

amelyek lehetővé teszik a következőket: elektronikus média vagy információ létrehozása, szerkesztése, feltöltése,

letöltése, elérése, megtekintése, posztolása, megjelenítése, megjelölése, blogolása, adatfolyamos sugárzása,

linkelése, megjegyzésekkel való ellátása, megjegyzések hozzáfűzése, beágyazása, továbbítása és megosztása vagy

egyéb módon történő biztosítása számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; fényképek, képek és

audio, video és audiovizuális tartalom módosítására szolgáló szoftver fényképészeti szűrőkkel és kiterjesztett

valóság (augmented reality - ar) effektusokkal, nevezetesen grafika, animációk, szöveg, rajzok, földrajzi címkék,

metaadat címkék, hiperlinkek; elektronikus figyelmeztető üzenetek, értesítések és emlékeztetők küldésére

szolgáló számítógépes szoftverek számítógépes-kereső szoftver; szoftverek térképészeti szolgáltatásokhoz,

tervezési tevékenységekre és ajánlások megfogalmazására szolgáló szoftver; helymeghatározást figyelembe vevő
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szoftver helyek keresésére, meghatározására és megosztására; képek, audiovizuális és videotartalmak

módosításának és továbbításának lehetővé tételéhez használatos számítógépes szoftverek; multimédiás

kommunikációra, felvételre, továbbításra, műsorsugárzásra, tárolásra, bemutatásra, adatfogadásra és

reprodukálásra alkalmas eszközök; letölthető számítógépes szoftver olyan mobilalkalmazás formájában, amely

lehetővé teszi a felhasználó elhelyezkedési adatainak, fényképeinek és képeinek megjelenítését és megosztását,

valamint más felhasználók és helyek keresésére és lokalizálására, valamint ezekkel történő kommunikálásra;

mobiltelefonokhoz való alkalmazásszoftverek, nevezetesen, mások termékeinek és szolgáltatásainak kritikáit és

ajánlásait online közzétevő szoftver; letölthető számítógépes szoftver olyan mobilalkalmazás formájában, amely

lehetővé teszi a felhasználók számára elektronikus média vagy információ interneten vagy más kommunikációs

hálózaton keresztüli feltöltését, kézbesítését, megjelenítését, bemutatását, tagolását, blogolását, megosztását vagy

egyéb formátumú szolgáltatását; letölthető szoftverek a közösségi média terén használt mobilalkalmazások

formájában, nevezetesen webes hírfolyamok előfizetőinek szóló állapot frissítések küldéséhez, elektronikus fájlok

feltöltéséhez és letöltéséhez másokkal történő megosztása céljából; letölthető szoftverek internetalapú

közösségihálózat-építéshez használt mobilalkalmazások formájában; letölthető szoftverek vezeték nélküli

távközlési eszközökhöz használva, nevezetesen mobiltelefonok vagy tablet eszközökön szöveg, hang, adatok,

adatok közzétételére, továbbítására, lekérésére, elérésére, fogadására, felülvizsgálatára, szervezésére, keresésére

és kezelésére vizuális és multimédiás tartalom, információ és tartalom számítógépeken, mobiltelefonokon,

vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs eszközökön, valamint elektronikus és optikai kommunikációs

 hálózatokon keresztül; applikációs szoftver.

 ( 111 )  231.658

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 02644

 ( 220 )  2019.08.30.

 ( 732 )  Novel Food Kft., Gyula (HU)

 ( 541 )  Corner - A gyulai kézműves sör

 ( 511 )  32    Kézműves sörök; ale [angol sör]; fekete sör [pörkölt maláta sör]; ipa (indiai pale ale sörök); ízesített sörök;

kávéízű ale sör; kávéízű sör; láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; pale ale világos sör; porter [sör]; saison sör; sör

 alapú italok; sörök; stout [erős barna sör].

 35    Grafikus reklámozási szolgáltatások; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetés és reklámozás; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós,

rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; internetes reklámozási

szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek készítése;

kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; kiadói szolgáltatások (reklám megjelentetés); koncertek

promóciója [reklámozása]; közlemények, hirdetmények kiadása reklámozási céllal; kültéri reklámok elkészítése

és elhelyezése; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; nyomtatott anyagok

elektronikus megjelentetése reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus

 formában; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; online reklám- és marketingszolgáltatások.

 ( 111 )  231.659

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 03035

 ( 220 )  2019.10.02.

 ( 732 )  Novotny Antal, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nyuzó Péter Zoltán, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  231.660

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 20 00113

 ( 220 )  2020.01.15.

 ( 732 )  Holhós és Társa Kaputechnika Kft., Rétság (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Távirányítók mobil elektronikus eszközökhöz; elektronikus távirányító berendezések; elektromos távirányító

készülékek; távirányító adók; távirányító vevők; távirányító készülékek; távirányítók; elektromos távadók,

 transzmitterek.

 ( 111 )  231.661

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 03038

 ( 220 )  2019.10.02.

 ( 732 )  MEDIWEL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Énidő Klub by MEDIWEL

 ( 511 )   28    Fitnesz gépek; testedző berendezések.

 35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi-

vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; reklámanyagok [röplapok,

 prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; személyi

edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; személyi edzői szolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; szabadidős létesítmények üzemeltetése; stúdiószolgáltatások; oktatás biztosítása; gyakorlati képzés

 [szemléltetés]; fitnesz órák vezetése.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése;

 szépségszalonok.

 ( 111 )  231.662

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 02456
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 ( 220 )  2019.08.06.

 ( 732 )  Légrádiné Zeke Andrea, Üröm (HU)

 ( 740 )  Kálmán Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dermalore

 ( 511 ) 3    Bőrápoló kozmetikumok; kenőcsök kozmetikai használatra; masszázsgyertyák kozmetikai célokra; nem

gyógyhatású fürdőkészítmények; testápolási és szépségápolási készítmények; kozmetikai, szépségápolási

 készítmények; masszázsgyertyák (nem kozmetikai célokra).

 44    Csillapító kezelés; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyantás szőrtelenítés; masszázs;

sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások;

terápiás szolgáltatások; terápiás arckezelések; szemöldök-tetoválási szolgáltatások; sminktetoválás; bőrfiatalító

kezelések; tartós szőrtelenítés; hámlasztó kezelések; bőrápolási tanácsadó szolgáltatás; testkezelések;

 szépségterapeuta szolgáltatások.

 ( 111 )  231.663

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 02448

 ( 220 )  2019.08.07.

 ( 732 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 )  Fulvit

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

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

 ( 111 )  231.664

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03052

 ( 220 )  2019.10.03.

 ( 732 )  Várnai Myrtill Adrienne, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Iván Dániel, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching/tréning; egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi tréning); elektronikus könyvek és

folyóiratok online kiadása; gyakorlati képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások (oktatás); konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; nem letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás;

 szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  231.665

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03172

 ( 220 )  2019.10.15.

 ( 732 )  Silencium Plus Kft., Imrehegy (HU)
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 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   17    Tömítések, szigetelések; szigetelőanyagok; hangszigetelő anyagok.

 ( 111 )  231.668

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03173

 ( 220 )  2019.10.15.

 ( 732 )  Molnár Tibor, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Sportruházat.

  28    Vadász és halász felszerelések.

  31    Táplálékok és takarmányok állatoknak, ehető csalik.

 ( 111 )  231.671

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 20 00108

 ( 220 )  2020.01.15.

 ( 732 )  Házi Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  231.672

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 20 00105

 ( 220 )  2020.01.15.

 ( 732 )  eCon Engineering Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Gép, berendezés nagykereskedelme.

  42    Mérnöki munkák, szolgáltatások, műszaki tanácsadás.

 ( 111 )  231.674
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 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03917

 ( 220 )  2019.12.30.

 ( 732 )  Chesscom Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Chesscom

 ( 511 )  43    Átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások kiadása; bebútorozott ideiglenes

szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes szállásfoglalás; ideiglenes

szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; információk biztosítása ideiglenes

szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel

kapcsolatosan az interneten keresztül; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen ideiglenes szállásadás; szállás

biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos

irodai szolgáltatások; szálláscsere szolgáltatások [időmegosztásos]; szállásfoglalás; szállásfoglalás utazók

számára; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás]; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás;

szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás]; szállásrendelési szolgáltatások; szállodák, szállók,

panziók, üdülő és turista szálláshelyek; telefonos hívóközpontok és segélyvonalak által biztosított tanácsadás az

ideiglenes szállások terén; üdülési szállás biztosítása; ügynökségi szállásfoglalási szolgáltatások [időbeosztásos

üdülés]; ügynökségi szolgáltatások ideiglenes szállás foglalásával kapcsolatban; utazási irodák által nyújtott

szállásfoglalási szolgáltatások; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; utazásszervezői szolgáltatások

 ideiglenes szálláshelyek foglalásához; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás].

 ( 111 )  231.675

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03907

 ( 220 )  2019.12.27.

 ( 732 )  Dr. Lévai Imre Róbert, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  Jogi Esetek

 ( 511 )  41    Rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; televíziós (műsor) gyártás; televíziós és mozifilmek készítése;

televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; szórakoztató televíziós

műsorok készítése; rádiós és televíziós műsorok készítése; animációs műsorok gyártása televíziós és

kábeltelevíziós sugárzásra; filmek és videofilmek gyártása; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában;

élő show-műsorok bemutatása; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; show-műsorok készítése; televíziós

 szórakoztató műsorok készítése; tévé műsorok készítése.

 ( 111 )  231.677

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03915

 ( 220 )  2019.12.30.

 ( 732 )  Jurca Tibor Ottó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dencső Dávid, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   14    Órák, ékszerek.

 ( 111 )  231.678

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03913

 ( 220 )  2019.12.30.

 ( 732 )  Schwindl Endre Zoltán, Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 740 )  Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  3    Illatszer készítmények (1); illatszer készítmények (2); esszenciális olajok; füstölő; füstölő készítmények.

 4    Gyertyák; illatosított gyertyák.

 11    Levegő szagtalanító készülékek; párologtató készülékek, evaporátorok; szagtalanító készülékek nem

 személyes használatra.

  37    Elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása.

 ( 111 )  231.679

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03911

 ( 220 )  2019.12.30.

 ( 732 )  "ÖKONET-EURÓPA" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dabas (Sári) (HU)

 ( 740 )  dr. Bada János, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Acaipor étrend-kiegészítők; ásványi élelmiszer-kiegészítők; búzacsíra étrend-kiegészítők; élelmi rostok;

étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; fogyasztó tabletták; glükóz

 étrend-kiegészítők; immunerősítők.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

honlapforgalom optimalizálása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing szolgáltatások; segítségnyújtás

üzleti tevékenységek menedzsmentjében; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti hatékonysági szakértő

 szolgáltatásai; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 ( 111 )  231.680

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03627

 ( 220 )  2019.11.29.

 ( 732 )  Magyar Pálinka Lovagrend Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bercsényi Erika, Győr

 ( 541 )  Szent Miklós Pálinka Nap

 ( 511 )   33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásnak megfelelő pálinka.

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

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

 ( 111 )  231.681

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03900

 ( 220 )  2019.12.23.

 ( 732 )  KAVOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Pénzügyi kereskedelmi ügyletek bonyolítása; pénzügyi szolgáltatások reklámozása és

marketingtevékenység; gazdasági és pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő termékbemutatók és kiállítások
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 szervezése.

 36    Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; vállalkozások részére pénzügyi

ügyletek bonyolítása; vállalkozások részére pénzügyi pályázatok kiírása; vállalkozások részére hitelügyletek

előkészítése; vállalkozások részére pénzügyi ügynöki tevékenység végzése; különböző tőke- és alapkezelők

részére pénzügyi ügyletek bonyolítása; vállalkozók részére biztosított különböző pénzügyi konstrukciókhoz

kapcsolódó kártyaprogramok előkészítése; különböző pénzügyi tevékenységgel összefüggő programok, szakmai

 versenyek támogatása; pénzügyi tanácsadás.

 41    Egyéni- és társas vállalkozások részére szakmai oktatások, tanácskozások, képzések, konferenciák,

 road-show-k szervezése, kiemelten pénzügyi ismeretek és pénzügyi programokkal kapcsolatban.

 ( 111 )  231.682

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03784

 ( 220 )  2019.12.12.

 ( 732 )  EVEANDS Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  EAT THE DRINK!

 ( 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.

  33    Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  231.683

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03775

 ( 220 )  2019.12.12.

 ( 732 )  Dr. Berecz Endre, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  NYUGÁSZAT

 ( 511 )  44    Fogászat, kozmetikai fogászat, szedációs fogászat, fogászati tanácsadás, fogászati eszközökhöz kapcsolódó

tanácsadás, szájsebészeti szolgáltatások, fogpótlási szolgáltatások, szájhigiéniai szolgáltatások, gyökérkezelés,

 mikroszkópos fogászat, mikroszkópos gyökértömés, endodoncia, fogászati mikrosebészet.

 ( 111 )  231.684

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03611

 ( 220 )  2019.11.28.

 ( 732 )  KÉZI-VARÁZS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vénus mouliné

 ( 511 )   23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

 ( 111 )  231.685

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03918

 ( 220 )  2019.12.30.

 ( 732 )  Chesscom Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Hotel Chesscom

 ( 511 )  43    Átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások kiadása; bebútorozott ideiglenes

szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes szállásfoglalás; ideiglenes
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szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; információk biztosítása ideiglenes

szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel

kapcsolatosan az interneten keresztül; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen ideiglenes szállásadás; szállás

biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos

irodai szolgáltatások; szálláscsere szolgáltatások [időmegosztásos]; szállásfoglalás; szállásfoglalás utazók

számára; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás]; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás;

szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás]; szállásrendelési szolgáltatások; szállodák, szállók,

panziók, üdülő és turista szálláshelyek; telefonos hívóközpontok és segélyvonalak által biztosított tanácsadás az

ideiglenes szállások terén; üdülési szállás biztosítása; ügynökségi szállásfoglalási szolgáltatások [időbeosztásos

üdülés]; ügynökségi szolgáltatások ideiglenes szállás foglalásával kapcsolatban; utazási irodák által nyújtott

szállásfoglalási szolgáltatások; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; utazásszervezői szolgáltatások

 ideiglenes szálláshelyek foglalásához; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás].

 ( 111 )  231.687

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 19 03816

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  Csatalinácz Adrienn, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Állandó személyzet elhelyezése; állandó személyzet toborzása; állásbörzék szervezése és lebonyolítása;

álláshirdetés; állásközvetítő irodák; állásközvetítői konzultáció; dolgozói nyilvántartási szolgáltatások; fejvadász

szolgáltatás; fejvadász-szolgáltatások; foglalkoztatási konzultáció, tanácsadás; foglalkoztatási tanácsadás;

foglalkoztatási tanácsadó szolgáltatások; humán erőforrásokkal kapcsolatos konzultáció;

humánerőforrás-menedzsment; ideiglenes munkaerő közvetítése; ideiglenes munkaerő toborzása; munka- és

karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő

kölcsönzés; munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítése határozott idejű

munkára; munkaerő közvetítési és toborzási szolgáltatások; munkaerő-közvetítési konzultáció;

munkaerő-közvetítéssel kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; munkaerő közvetítő

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; munkaerő-toborzáshoz és elhelyezéshez kapcsolódó segítségnyújtás;

munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó interjú

szolgáltatások; munkaerő toborzási és elhelyezési szolgáltatások; munkaerő toborzási hirdetés;

munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; munkaerő toborzási szolgáltatás és munkaközvetítő irodák; munkaerő

toborzási szolgáltatás; munkaerő-toborzással kapcsolatos információnyújtás; munkaközvetítő irodák;

munkavállalással kapcsolatos információk szolgáltatása; segítségnyújtás személyzeti kérdésekben; szakember

 toborzási szolgáltatások.

 39    Foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; hajós körutak megszervezése; hajós körutak szervezése;

hajóút foglalási szolgáltatások; hajóutak szervezése és lefoglalása; hajóutak szervezése [ügynökség]; helyfoglalás

utazáshoz; helyfoglalás (utazás); kirándulások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása; körutazások és hajóutak

szervezése; megrendelési és helyfoglalási szolgáltatások utazáshoz; sétahajó szolgáltatások; utaskísérés;

utaskísérés megszervezése; utaskísérő szolgáltatások; utazás- és nyaralásszervezés; utazás szervezése és

lefoglalása; utazás koordinálása egyének és csoportok számára; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes

információs szolgáltatások; utazás foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás tervezése, megszervezése és

lefoglalása; utazásfoglalási- és megrendelési szolgáltatások; utazásfoglalási szolgáltatások; utazásfoglalási

ügynökségek; utazáshoz és kiránduláshoz jegyfoglalási szolgáltatások; utazási foglalási szolgáltatások; utazási

helyfoglalási szolgáltatások turistáknak; utazási idegenvezetési szolgáltatások; utazási információ; utazási

információ biztosítása; utazási információszolgáltatás; utazási irodai és foglalási szolgáltatások; utazási irodai és
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helyfoglalási szolgáltatások; utazási jegyeladási szolgáltatások; utazási jegyfoglalási szolgáltatások; utazások

szervezése és lebonyolítása; utazások tervezése; utasszállítási szolgáltatások szervezése mások számára online

 alkalmazáson keresztül; utasszállítás megszervezése.

 41    Éjszakai klubok; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai mulatók szolgáltatásai;

éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása

szórakoztató vagy kulturális célokra; helyfoglalás előadásokra és színházi jegyfoglalás; helyfoglalás koncertre;

helyfoglalás show-műsorokra; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; iskolai szolgáltatások [oktatás];

jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és sporttevékenységekhez, illetve

-rendezvényekhez; jegyfoglalás koncertekre; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalás

szórakozóhelyekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási

szolgáltatások előadásokra; jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások

szórakoztató és szabadidős rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; jegyfoglalási szolgáltatások

színházi előadásokra; jegyinformációs szolgáltatások show-műsorokhoz; jegyinformációs szolgáltatások

szórakoztató rendezvényekhez; jegyinformációs szolgáltatások e-sporteseményekhez; jegyrendelési és

jegyfoglalási szolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; kulturális és oktatási célú

kongresszusok és konferenciák szervezése; oktatás és tanítás; szabadidős létesítmények biztosítása; szabadidős

információs szolgáltatások; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; szabadidős rendezvények

megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős szolgáltatások; szórakoztatás; szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; táboroztatás; vezetett

 mászótúrák lebonyolítása; coaching [tréning]; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  231.689

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 19 03818

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  France Gourmet Foods Korlátolt Felelősségű Társaság, Vértesszőlős (HU)

 ( 740 )  Dr. Karsay Ferenc Ernő, Budapest

  

( 546 )

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

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

 olajok és zsírok.

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  231.690

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 02111

 ( 220 )  2019.07.04.

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   29    Gyulai kolbász/gyulai pároskolbász eredetmegjelölés területről származó sertésmájas.

 ( 111 )  231.691

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 02113

 ( 220 )  2019.07.04.

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Gyulai kolbász/gyulai pároskolbász eredetmegjelölés területről származó szalámi.

 ( 111 )  231.692

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 02114

 ( 220 )  2019.07.04.

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Gyulai kolbász/gyulai pároskolbász eredetmegjelölés területről származó szalámi.

 ( 111 )  231.693

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03617

 ( 220 )  2019.11.28.

 ( 732 )  CMI Environment Hungary Kft., Nagykanizsa (HU)

 ( 541 )  VENTACID

 ( 511 )  11    Durva szűrők vízszűrésre; berendezések szennyvíz tisztításához; fordított ozmózis szűrőegységek [vízkezelő

berendezések]; háztartási vízszűrő egységek; ioncserélő berendezések; ipari szennyvíztisztító telepek; ipari

víztisztító berendezések; ipari víztisztítók; ivóvíz előállítására szolgáló víztisztító egységek; ivóvíz szűrésére

szolgáló berendezések; klórozó egységek vízkezeléshez; levegő kezelésére szolgáló ionizátorok; membrános

víztisztító berendezések; reverz ozmózist alkalmazó vízsótalanító berendezések; sótalanító berendezések;

ozmózisos vízkezelő berendezések; sótalanító üzemek, egységek; szennyvízkezelő tartályok ipari használatra;

szennyvízkezelő tartályok; szennyvízkezelő tartályok háztartási célokra; szennyvíztisztító berendezések;

szennyvízkezelő [-tisztító] berendezések; szennyvíztisztító felszerelések; szennyvíztisztító üzemek;

szennyvíztisztítók; szennyvízülepítő berendezések; szennyvíztisztító egységek; tengervíz sótalanító berendezések;
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tengervíz-sótalanító berendezések; ultraibolya sterilizáló készülékek [vízkezelő berendezések]; víz

mésztelenítésére szolgáló berendezések; víz vízkőmentesítésére szolgáló berendezések; vízfertőtlenítő

készülékek; vízkezelő berendezések; vízlágyító egységek; vízlágyító készülékek; vízlágyító berendezések;

vízkezelő készülékek; vízkezelő egységek; vízkezelő berendezések víztisztításra; vízkezelő berendezések

vízlágyításra; vízkezelő berendezések vízlágyításra, otthoni használatra; vízlágyító készülékek és berendezések;

vízlágyítók; vízlágyítók [készülékek]; vízsótalanító berendezések; vízsótalanító üzemek; vízsterilizáló

berendezések; vízszűrésre szolgáló membránok; vízszűrő berendezések; vízszűrő berendezések ipari használatra;

gázmosó szeparátorok; gázmosók, gáztisztítók; gázok tisztítására használt mosóoszlopok; gázok tisztítására

használt mosótornyok; gázszűrők [háztartási vagy ipari berendezések részei]; nedves gáztisztítók; ipari

légtisztítók; helyiség szagtalanítók adagoló rendszerei; légfrissítő, szagtalanító berendezések; légszűrők ipari

berendezésekhez; légtisztító berendezés; víztisztító tartályok; járókerekek szellőztető ventillátorokhoz; elszívó

ventilátorok; szagelszívó ventilátorok; szellőztető ventilátorok ipari célokra; szellőztető ventilátorok; ventilátorok

 gázelszívókhoz.

  19    Tároló tartályok [szerkezetek], nem fémből; tartályok [szerkezetek], nem fémből.

 20    Esővízgyűjtő tartályok, nem fémből; műanyag tartályok az agrokémia számára; tárolók [nem fém tartályok];

tárolók (nem fémből) tartályok formájában; tartályok (nem fémből) áruk kezelésére [nem háztartási vagy konyhai

használatra]; tartályok (nem fémből) kis hordók formájában; tartályok (nem fémből) tárolási célokra [nem

háztartási vagy konyhai használatra]; tetők, kupakok tartályokhoz, nemfém anyagokból; tartályok, nem fémből,

 tárolási célokra; többfunkciós tartályok [nem fémből és nem háztartási vagy konyhai használatra].

 37    Szellőző- és porelszívó rendszerek üzembe helyezése; szagtalanítási szolgáltatások; szellőztető

berendezések üzembe helyezése; szellőztető berendezések javítása; szellőztető berendezések tervszerű

 szervizelése.

 40    Ipari folyamatokból származó szennyvizek kezelése; levegő szagtalanítása; légtisztítás; levegőkezelés;

 vízkezelés.

 ( 111 )  231.694

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03620

 ( 220 )  2019.11.28.

 ( 732 )  Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szigeti, Raszler & Kulisity Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Állásbörzék szervezése és lebonyolítása; álláshirdetés; állásközvetítő irodák; állásközvetítő ügynökségi

szolgáltatások számítógépek használatában képzett személyek számára; állásközvetítői konzultáció;

állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások általános irodai pozíciókban dolgozó személyzet számára; állásközvetítő

ügynökségi szolgáltatások bemutatóházak személyzetének biztosításához; munka- és karrier lehetőségekre

vonatkozó információs szolgáltatások; munka- és munkaerő közvetítés; munkaelemzés a munkavégző

képességeinek és igényeinek megállapítására; munkaerő alkalmassági vizsgálata; munkaerő áthelyezés;

munkaerő-áthelyezéssel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások; munkaerő kölcsönzés; munkaerő-kölcsönzési

szolgáltatások; munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítése határozott idejű munkára; munkaerő közvetítése

határozott időre; munkaerő közvetítési és toborzási szolgáltatások; munkaerő-toborzás; munkaerő közvetítő

 szolgáltatások.

 41    Karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); karrier tanácsadás és

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

(oktatási vagy képzési tanácsadás); számítógépesített képzés a karrier tanácsadás területén; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése;
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képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatási célú

konferenciák tervezése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; szakképzéssel kapcsolatos konferenciák

szervezése; üzleti konferenciák lebonyolítása; konferencia szolgáltatások; konferenciák szervezése; konferenciák

 szervezése és lebonyolítása; konferenciaszervezés.

 ( 111 )  231.695

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03624

 ( 220 )  2019.11.28.

 ( 732 )  ECO CONDENS Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 berendezések.

 ( 111 )  231.696

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03883

 ( 220 )  2019.12.19.

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

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   28    Testnevelési és sportcikkek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

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

 ( 111 )  231.697

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03758

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  GloboSyS Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  START FM

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás, rádiós piackutatás, reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában, reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámszövegek írása, reklámszövegek

 publikálása, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.

  38    Rádióadás, rádiós kommunikáció.

 41    Rádióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  231.698

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03616

 ( 220 )  2019.11.28.

 ( 732 )  Koltai Krisztina Anett, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Csillárok; díszszökőkutak; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromos lámpák; fénycsövek világításra;

fény diffúzorok; foglalatok elektromos lámpákhoz; gömblámpák; ívlámpák; izzószálak elektromos izzókba,

lámpákba; izzószálas égők; lámpák; LED-diódás világító berendezések; párologtató készülékek, evaporátorok;

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

 berendezések.

 20    Bútorok; ezüstözött üveg [tükrök]; gyöngyfüggönyök, díszítés céljára; gyöngyház nyers vagy félig

megmunkált állapotban; képkeretek; korall; mellszobrok fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; mozgó

függődíszek [dekoráció]; műasztalosipari termékek [bútorok]; művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy

 műanyagból; tükörcsempék; tükrök (ezüstözött üveg).

 21    Agyagedények; akváriumok (szobai -); festett üvegáru; kristályok [üvegáruk]; műtárgyak porcelánból,

kerámiából, agyagból vagy üvegből; párologtatók; porcelándíszek; porcelánok; porított üveg dekorációs célra;

síküveg [nyersanyag]; üveg, beépített vékony elektromos vezetékekkel; üvegek; üvegmozaikok, nem építési

célra; üveg nyers vagy félig megmunkált állapotban, az építési üveg kivételével; vázák; zománcozott üveg, nem

 építkezéshez.

 42    Csomagolástervezés; divattervezés; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások;

felhőalapú számítástechnika; grafikai tervezés; ipari formatervezés; mérnöki munkák, szolgáltatások;

népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése; stíldíszítés [ipari formatervezés];

 számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertervezés.

 ( 111 )  231.699

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03347

 ( 220 )  2019.10.31.

 ( 732 )  "AXIÁL" Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Baja (HU)

 ( 740 )  Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Építőipari gépek; kertészeti gépek; mezőgazdasági gépek; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti gépek és

 berendezések.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 37    Építkezés; mezőgazdasági gépek és eszközök javítása és karbantartása; mezőgazdasági gépek és eszközök

 javításával vagy karbantartásával kapcsolatos infromációszolgáltatás; gépek átvizsgálása, nagyjavítása.

 ( 111 )  231.700

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03486

 ( 220 )  2019.11.18.

 ( 732 )  Oláh Krisztina, Debrecen (HU)

 Borbély Tamás, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Vizeli Kornél, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  41    Fotóriportok készítése; fotóösszeállítások készítése; hang- és videofelvételek készítése; hang- és

videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és videofelvételek készítése; szórakoztató anyagok készítése videók

formájában; szórakoztató videoszalagok készítése; videofelvételek készítése; videók, videofelvételek készítése;

 videofelvételek szerkesztése.

 ( 111 )  231.701

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03753

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  PurMester Korlátolt Felelősségű Társaság, Békéssámson (HU)

 ( 541 )  PurMester

 ( 511 ) 1    Építőiparban használt ragasztóanyagok; építőipari felhasználású vegyi szigetelőhabarcs; építőipari

felhasználású vegyi tömítőhabarcs; építőipari ragasztószerek; különösen az építőiparban használt ipari

ragasztóanyagok; ragasztóanyagok építőipari felhasználásra; vegyi kompozíciók az építőipar számára; vegyi

összetételek az építőipar számára; feldolgozatlan poliuretán; kémiai elővegyületek poliuretán hab készítéséhez;

nyers vegyszerek poliuretán gyanták gyártásához; poliuretán bevonatok [nem festékek]; poliuretán granulátum;

 poliuretán gyanták; poliuretán ragasztók; poliuretánok; poliuretánok gyártásában használt vegyszerek.

  10    Poliuretán habkötés [rögzítő].

 17    Építőipari szigetelőhabok; szigetelőanyagok építőipari felhasználásra; tömítőanyagok építőipari

felhasználásra; épületszigetelésként használt poliuretán hab borítás; kis sűrűségű poliuretán hab szigeteléshez; kis

sűrűségű poliuretán hab csomagoláshoz; poliuretán hab [félkész]; poliuretán hab csíkokban, gyártásban való

felhasználásra; poliuretán hab szigetelési célokra; poliuretán hab tömbökben; poliuretán hab tömbökben

 szigeteléshez; poliuretán tömítőanyagok.

 37    Építőipari szolgáltatások; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; építőiparral kapcsolatos

 információk nyújtása.

 ( 111 )  231.702

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03885

 ( 220 )  2019.12.20.

 ( 732 )  Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Xmatch

 ( 511 )   16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; tanítási és oktatási anyagok.

 36    Kereskedelmi piacok szervezése pénzügyi szolgáltatások számára; kereskedelmi piacok szervezése

származékos eszközök számára; tőzsdék részvényekkel és más értékpapírokkal való kereskedés lebonyolítására;

tőzsdék szervezése részvények és egyéb pénzügyi értékek kereskedelméhez; tőzsdékkel kapcsolatos információk

és adatok biztosítása; tőzsdei ügynököléssel kapcsolatos információnyújtás; tőzsdei szolgáltatások; tőzsdei

árakkal kapcsolatos információnyújtás; részvény- és értékpapírpiaci információnyújtás; pénzügyi értékpapírok;

pénzügyi értéktőzsde; értéktőzsdei információs szolgáltatások; értékpapírokkal, kötvényekkel kapcsolatos

pénzügyi szolgáltatások; értékpapír-kereskedelmi műveletek automatizált végrehajtása; elektronikus tőzsdei

szolgáltatások; derivatívákkal való kereskedelmi szolgáltatások; piaci árfolyamokkal kapcsolatos árkalkulációs

információnyújtás; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi
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információnyújtás számítógépes terminálok segítségével; értékpapír kereskedelmi szolgáltatások; értékpapírok

átruházásának rögzítése; értékpapírok kereskedésével kapcsolatos tájékoztatás, információs szolgáltatás;

értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi elemzések készítése; értékpapírokkal, kötvényekkel kapcsolatos

információs szolgáltatások; értékpapírokkal kapcsolatos számítógépesített információnyújtás; értékpapírokkal

kapcsolatos információs szolgáltatások; adatszolgáltatás tőzsdei árfolyamokról; határidős ügyletek

kereskedelmével kapcsolatos tőzsdei szolgáltatások; opciós kereskedelemmel kapcsolatos tőzsdei szolgáltatások;

pénzügyi információk tőzsdei árfolyamok formájában; tőzsdei árfolyamokkal kapcsolatos információnyújtás;

értékpapír tanácsadási szolgáltatások; pénzügyi információs és tanácsadási szolgáltatások; pénzügyi tervezéssel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; tőkeberuházással kapcsolatos konzultáció; finanszírozások elősegítése és

 ügyintézése; vállalati finanszírozás.

 ( 111 )  231.703

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03887

 ( 220 )  2019.12.20.

 ( 732 )  Magyar Hangalkotók Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jeszenszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A Magyar Hangkultúra Mestere

 ( 511 )  41    Díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; díjátadó ünnepségek szervezése; előadások szervezése és

lebonyolítása; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók

szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; konferenciák és szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése;

versenyek és díjkiosztók rendezése; dalszerzés mozifilmekhez; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel

kapcsolatos szolgáltatások; audio-szalagok [hangkazetták] vágása; audio/vizuális bemutatók készítése;

audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; audiovizuális felvételek készítése; digitális zene szolgáltatása MP3-as

internetes weboldalakon [nem letölthető]; filmes és zenei produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; filmgyártási

szolgáltatások; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek

készítése; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang- vagy videostúdiók

biztosítása; hang- és zenefelvételek készítése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangstúdió

szolgáltatások; hangstúdiók biztosítása; hangstúdiók felszerelésének biztosítása; hangstúdiók rendelkezésre

bocsátása; hangstúdiók szolgáltatásai; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; hangrögzítő és

videós szórakoztatási szolgáltatások; különleges effektek készítése filmekhez; különleges effektek készítése

rádiók számára; nyers audiofelvételek készítése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények

szervezése; kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és

oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális

 vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 111 )  231.704

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 20 00103

 ( 220 )  2020.01.14.

 ( 732 )  Next Unio Magyarország Kft., Göncruszka (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  231.705

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 20 00224

 ( 220 )  2020.01.26.

 ( 732 )  Mantra 2014 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Keszericze Gergely, Veresegyház

 ( 541 )  Mantra eredeti thaimasszázs

 ( 511 )   44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 111 )  231.707

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03258

 ( 220 )  2019.10.22.

 ( 732 )  VDSZSZ Szolidaritás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Lobbizási szolgáltatások, kivéve kereskedelmi célokra; letölthető mobilalkalmazások révén elérhető online

közösségi hálózatépítő szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; politikai lobbiszolgáltatások;

politikai összejövetelek szervezése; alternatív vitarendezési szolgáltatások; békéltető szolgáltatások; egyeztetési,

közvetítési és békéltetési szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal

kapcsolatban; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi

információk biztosítása; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi közvetítői,

közbenjárási szolgáltatások; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi

szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi ügyekkel kapcsolatos

tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; közbenjárás; közvetítés jogi eljárásoknál; munkaügyi kapcsolatokhoz

kapcsolódó arbitrációs szolgáltatások; szabályozási ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; tanácsadás

 személyes jogi ügyekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  231.708

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03403

 ( 220 )  2019.11.06.

 ( 732 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York, NY (US)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GLAMOUR BEAUTY FESTIVAL

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

 lebonyolítása üzleti és hirdetési célokra.

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

 ( 111 )  231.709

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03254

 ( 220 )  2019.10.22.
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 ( 732 )  ALAK ART Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sárdy Ildikó Rita, Remeteszőlős

  
( 546 )

 ( 511 )   37    Építészeti alkotások restaurálása; épületek renoválása és restaurálása.

 ( 111 )  231.710

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03387

 ( 220 )  2019.11.05.

 ( 732 )  Animated Light Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  BHARB

 ( 511 )  25    Esküvői ruhák; egyrészes ruhák; estélyi ruházat; koszorúslány ruhák; lányka ruhák; menyasszonyi ruhák;

 női alkalmi ruhák; női ruhák; stólák, váll takarására szolgáló ruhadarabok.

 ( 111 )  231.711

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03516

 ( 220 )  2019.11.20.

 ( 732 )  GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

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

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

 olajok és zsírok.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  231.712

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03250

 ( 220 )  2019.10.22.

 ( 732 )  BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)

 ( 740 )  Cservenyák Renáta, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek; zálogkölcsönzési szolgáltatások.

 ( 111 )  231.713

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 02919

 ( 220 )  2019.09.24.

 ( 732 )  Marosi Tamás Roland, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 12. szám, 2020.06.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1495



  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok, szépségápolási és testápolási készítmények.

 ( 111 )  231.714

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03465

 ( 220 )  2019.11.14.

 ( 732 )  Deniz Piroska Zsuzsanna, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Férfi ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  231.715

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03470

 ( 220 )  2019.11.14.

 ( 732 )  Szűcs Brigitta Zita, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Díszítő mágnesek.

  14    Ékszerek; hímzett textilből készült karkötő; kulcstartók (kulcskarikák apró díszekkel, fityegőkkel).

 16    Kártyák; képeslapok, levelezőlapok; könyvjelzők; naptárak; nyomdai alátétek; papír alátétek; poháralátét

 papírból; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák.

 ( 111 )  231.716

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03733

 ( 220 )  2019.12.09.

 ( 732 )  Kiss Enikő Edit, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Csicseriborsó, feldolgozva; csonthéjas magvak étkezésre; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; ehető magvak;

előkészített kókuszdió; előre összevágott zöldségek salátákhoz; étkezési kókuszolaj; étkezési olajok és zsírok;

feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket); feldolgozott hüvelyesek;
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gyümölcs alapú snackek; gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; hummusz [csicseriborsókrém]; hüvelyes

zöldség-alapú snack-ételek; kész saláták; kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; kókusz

alapú snackek; kókuszdiótej-alapú italok; kókuszliszt; kókuszolaj és -zsír [étkezési]; kókuszolaj; kókusztej

étkezési használatra; kókusztej; kókusztejalapú italok; kókuszvaj; kókuszvíz [ital]; konzervált hüvelyesek;

lenmagolaj kulináris célokra; levesek; magvak, feldolgozott; növényi alapú sajtkrém; növényi alapú sajtok;

növényi alapú snackek; növényi alapú tejszín; növényi olajok étkezési célra; növényi tejszín

[tejtermék-helyettesítő]; olajok és zsírok; rizstej [tejpótló]; rizstej étkezési használatra; rizstej; sajtkrémek;

sajtpótlók; szárított gyümölcs alapú rágcsálnivalók; szárított gyümölcs; szárított gyümölcsből készült termékek;

szárított hüvelyesek; szárított zöldségek; szójabab, feldolgozva; szójajoghurtok; szójatejek; tartósított hüvelyesek;

 tejföl; tejfölpótlók; tejtermékek és tejtermék-helyettesítők.

 30    Bevont torták; csokoládéval bevont sütemények, torták; fagyasztott joghurtos torták; fagylalt desszertek,

jégkrémek; fogyasztásra kész desszertek [cukrászsütemények]; fogyasztásra kész desszertek [csokoládéalapú];

fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös sütemények/torták [édes

vagy ízesített]; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; majonéz; majonéz utánzat; majonéz-alapú krémek;

müzli desszertek; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; növényi alapú desszertek; növényi alapú jégkrémek; növényi

alapú joghurtok; növényi alapú majonéz; növényi alapú salátaöntetek és dresszingek; pudingok mint desszertek;

rizs alapú pudingos desszertek; salátaöntetek és dresszingek; sütemények; sütemények, cukrászsütemények,

torták és kekszek (aprósütemények); szörbetek; szörbetek [fagylaltok]; szörbetek [vizes fagylaltok]; tejsodók [sült

 desszertek]; torták [gáteau]; vegán majonéz.

 32    Gyümölcs- és zöldséglevek keverékéből készült italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; kókusztej

 italként; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; vegyes gyümölcslé; zöldséglevek [italok].

  35    Élelmiszerekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.717

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03739

 ( 220 )  2019.12.09.

 ( 732 )  Virtuosos Holding Ltd., Chandler's Ford, Eastleigh (GB)

 ( 740 )  Dr. Dömötör László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése;

eseménymarketing; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hírességek promóciós

menedzselése; rádiós és televíziós reklámozás; rádió-és tévéreklámok gyártása és forgalmazása;

reklámkiadványok elkészítése; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; zenei koncertek promóciója; üzleti

 konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; zenei előadók üzleti menedzsmentje.

 38    Távközlés; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások;

televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek, információk és képek továbbítása

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

 41    Rádiós és televíziós műsorok készítése; élő szórakoztató műsorok rendezése; oktatási célú tévéműsorok

készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok

formájában; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online

átvitel útján; tehetségkutató műsorok készítése; televízióműsorok formátumainak kidolgozása; televíziós

show-műsor készítés/rendezés; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés céljából; zenei

produkciós szolgáltatások; zenék, videók és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése; workshopok és
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szemináriumok rendezése; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése; zeneoktatás;

tanfolyamok szervezése, tartása; zenei produkciók; zenekiadási szolgáltatások; oktatási célú nyomtatványok

kiadása; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészek művészi vezetése; zenei versenyek szervezése;

meghallgatások televíziós tehetségkutató versenyekre; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; televízióstúdió díszleteinek bérbeadása;

dalszövegek kiadása lapok formájában; dalszövegek kiadása könyv formájában; digitális videó, audio és

multimédia kiadási szolgáltatások; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; zeneátírási szolgáltatások;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; 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; versenyek

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

szolgáltatásai; zeneszerzés; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten (nem letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

 folyóiratok on-line publikálása.

 ( 111 )  231.718

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03740

 ( 220 )  2019.12.09.

 ( 732 )  Virtuosos Holding Ltd., Chandler's Ford, Eastleigh (GB)

 ( 740 )  Dr. Dömötör László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése;

eseménymarketing; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hírességek promóciós

menedzselése; rádiós és televíziós reklámozás; rádió-és tévéreklámok gyártása és forgalmazása;

reklámkiadványok elkészítése; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; zenei koncertek promóciója; üzleti

 konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; zenei előadók üzleti menedzsmentje.

 41    Rádiós és televíziós műsorok készítése; élő szórakoztató műsorok rendezése; oktatási célú tévéműsorok

készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok

formájában; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online

átvitel útján; tehetségkutató műsorok készítése; televízióműsorok formátumainak kidolgozása; televíziós

show-műsor készítés/rendezés; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés céljából; zenei

produkciós szolgáltatások; zenék, videók és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése; workshopok és

szemináriumok rendezése; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése; zeneoktatás;

tanfolyamok szervezése, tartása; zenei produkciók; zenekiadási szolgáltatások; oktatási célú nyomtatványok

kiadása; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészek művészi vezetése; zenei versenyek szervezése;

meghallgatások televíziós tehetségkutató versenyekre; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; televízióstúdió díszleteinek bérbeadása;

dalszövegek kiadása lapok formájában; dalszövegek kiadása könyv formájában; digitális videó, audio és
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multimédia kiadási szolgáltatások; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; zeneátírási szolgáltatások;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; 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; versenyek

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

szolgáltatásai; zeneszerzés; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten (nem letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

 folyóiratok on-line publikálása.

 ( 111 )  231.719

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03867

 ( 220 )  2019.12.20.

 ( 732 )  Stühmer Kft., Maklár (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Szaloncukrok, szaloncukor válogatások, dobozos szaloncukrok.

 ( 111 )  231.720

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 20 00081

 ( 220 )  2020.01.12.

 ( 732 )  Qu Lei, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Elektromos közlekedési eszközök, elektromos motorok, elektromos rollerek.

 ( 111 )  231.721

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 18 01783

 ( 220 )  2018.06.12.

 ( 732 )  Hester's life Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szigeti, Raszler & Kulisity Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 )  veryberry

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények; táplálékkiegészítők.

 29    Alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; almapüré; bogyós gyümölcsök, konzervált; datolya; dióféle-alapú

kenhető krémek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs csipsz; gyümölcsök,

tartósított; ízesített mogyorók, diók; liofilizált zöldségek; magvak, elkészítve; mogyoró, előkészített; mogyorók

 előkészített; mogyoróvaj; szárított zöldségek.

 30    Chips (gabonakészítmény); csokoládé-bevonatú diófélék; diófélékből készült lisztek; gabonakészítmények;
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gabonaszeletek; hajdinaliszt (élelmiszerekhez); kekszek, rágcsálnivalók; kukoricapehely; mandulás édességek;

 müzli; zab alapú ételek.

 ( 111 )  231.724

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 03309

 ( 220 )  2019.10.28.

 ( 732 )  Angyal Szilvia, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Péter Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  Sómanó 3P száraz sóterápia

 ( 511 )   44    Fizioterápiás szolgáltatás; sóterápiás szolgáltatás.

 ( 111 )  231.733

 ( 151 )  2020.06.23.

 ( 210 )  M 20 00755

 ( 220 )  2010.09.15.

 ( 732 )  Nissin Foods Holdings Co., Ltd., Osaka (JP)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Metélt tészta, nudli, galuska; lisztből készült tészták; instant tészták; mélyfagyasztott tészták; hűtött tészták;

 száraz tészták; és [elsősorban] tésztát tartalmazó készételek.

 ( 111 )  231.734

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 02478

 ( 220 )  2019.08.09.

 ( 732 )  Gergely Food Kft., Bag (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények; liszttartalmú ételek; tészták és keverékek tésztákhoz; szárított és friss

tészták, nudlik, gombócok; nyers tészták; száraztészták; töltött tészták; fagyasztott tészták; instant tészták;

 tésztaételek - valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

 ( 111 )  231.735

 ( 151 )  2020.06.19.

 ( 210 )  M 19 02477

 ( 220 )  2019.08.09.

 ( 732 )  Gergely Food Kft., Bag (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények; liszttartalmú ételek; tészták és keverékek tésztákhoz; szárított és friss

tészták, nudlik, gombócok; nyers tészták; száraztészták; töltött tészták; fagyasztott tészták; instant tészták;

 tésztaételek - valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

 ( 111 )  231.736

 ( 151 )  2020.06.19.

 ( 210 )  M 19 03523

 ( 220 )  2019.11.20.

 ( 732 )  Szik Mátyás, Üröm (HU)

 ( 740 )  dr. Mikecz András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Agyagedények; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; borlevegőztető berendezések; borlevegőztetők;

címkék dekantálókhoz; dekantálók; dugóhúzók; dugók üvegből; üvegdugók; dugóhúzók, elektromos és nem

elektromos; italkiöntők; ivópalackok sportoláshoz; kancsók; konyhai eszközök, kis méretű; konyhai vágódeszkák;

 palacknyitók, elektromos és nem elektromos; palackok; poharak papírból vagy műanyagból; portörlő rongy.

 25    Baba nadrágok [ruházat]; csecsemőkelengyék; babakelengyék; dzsekik; egyenruhák; felsőruházat; hímzett

ruhadarabok; készruhák; kötények [ruházat]; kötényruhák; ingek; mellények; nyakkendők; pólók; pulóverek;

 sapkák; trikók.

 33    Alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos kivonatok, borok; gyümölcstartalmú alkoholos italok;

 likőrök; szeszes italok.

 41    Borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; borkóstolók szervezése és lebonyolítása

 oktatási célokból.

 43    Bár- és éttermi szolgáltatások; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); élelmiszerekhez kapcsolódó

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

italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek díszítése; ételek és italok felszolgálása; ételkészítés;

ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; éttermek értékelései; éttermekkel és

bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; főzési

tanácsadás; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások az

ételkészítéssel kapcsolatban; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához;

 tájékoztatás italreceptek formájában; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén.

 ( 111 )  231.737

 ( 151 )  2020.06.19.

 ( 210 )  M 19 03538

 ( 220 )  2019.11.21.

 ( 732 )  Lele Orsolya, Szeged (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Csecsemő- és gyermekruházati cikkek, sapkák, turbánkák.

 35    Csecsemő és gyermekruházati cikkek, termékek, játékok, csecsemőgondozási eszközök kis-és

 nagykereskedelmi szolgáltatásai.

 ( 111 )  231.738

 ( 151 )  2020.06.19.

 ( 210 )  M 19 03535

 ( 220 )  2019.11.21.

 ( 732 )  Bagaboo Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Kerékpár táskák; kerékpáros táskák; kerékpáros táskák, biciklis táskák; táskák (kosarak) kerékpárokhoz;

 csomagtartó táskák kerékpárokhoz.

 ( 111 )  231.739

 ( 151 )  2020.06.19.

 ( 210 )  M 19 03798

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  Horváth Csaba Zsolt, Jászberény (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Craniosacralis terápiás kezelés; Dorn féle gerincterápia; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

egészségügyi kezelés természetes gyógymódokkal; funkcionális gyógytorna; gerinc gyógytorna; gerinc terapeuta;

gyógytorna; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; masszázs szolgáltatások; S.I-terápia (japán

 gerinckezelés).

 ( 111 )  231.740

 ( 151 )  2020.06.19.

 ( 210 )  M 19 03802

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  Göklerné Szabó Ilona, Debrecen (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Lélekgyógyász képzés; mesterképzések; oktatás, tanítás; oktatási szolgáltatások coaching formájában;

oktatással kapcsolatos akadémiai szolgáltatások; parapszichológus coach képzés; parapszichológus képzés;

parapszichológus magister képzés; parapszichológus mentor képzés; parapszichológus mester képzés;
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parapszichológus oktatás; parapszichológus szupervízor képzés; parapszichológus tanárképzés; parapszichológus

team-go képzés; parapszichológus továbbképzések; parapszichológusok képzése; parapszichológusok oktatása;

spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; személyi coaching [képzés]; szervezetfejlesztő

képzések; tanárképzési szolgáltatások; tanárok képzése; továbbképzési szemináriumok szervezése; továbbképzési

 tanfolyamok szervezése.

 ( 111 )  231.741

 ( 151 )  2020.06.19.

 ( 210 )  M 19 03804

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  Csordás Balázs, Nemeshany (HU)

 Sinkó Csaba, Magyarpolány (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Élő horgászcsalikkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászcsalik, etetőanyagokkal

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

szolgáltatások; horgászcsali-dobozokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászcsalikkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászfelszerelésekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászfogókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

horgászkésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászszékek, ernyők, ágyak, sátrakkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgász-szettekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; horgászzsinór-vágókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sportruházati cikkek

 és ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.742

 ( 151 )  2020.06.19.

 ( 210 )  M 19 03799

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  Jaskó Dániel, Kazincbarcika (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Taxi szolgáltatások; taxifoglalási szolgáltatások nyújtása mobilalkalmazásokon keresztül; taxifuvar/taxival

 végzett szállítás; taxiszolgáltatás; taxival történő szállítás megszervezése; utasszállítás taxival.

 ( 111 )  231.743

 ( 151 )  2020.06.19.

 ( 210 )  M 19 03537

 ( 220 )  2019.11.21.

 ( 732 )  Magyar RTL Telelvízió Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  231.746

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 19 03820

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  Urban Store, s.r.o., Praha (CZ)

 ( 740 )  Balogh, Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 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.

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

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

 ( 111 )  231.747

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 19 03826

 ( 220 )  2019.12.17.

 ( 732 )  TRADING OF OCCUPATIONAL PRODUCT, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

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

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

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  231.748
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 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 19 03832

 ( 220 )  2019.12.18.

 ( 732 )  Brightdea Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások; IT-szolgáltatások

menedzsmentje [ITSM]; internetbiztonsági szaktanácsadás; kutatás az információtechnológia területén; kutatás az

adatfeldolgozó technológia területén; számítógép-hálózatok fejlesztése; számítástechnikai módszerek,

algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; számítógépes rendszerek fejlesztése; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; weboldal frissítési szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és

programozása; számítógéprendszerek figyelése biztonsági céllal; személyes azonosító adatok elektronikus

felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; technológiák kifejlesztése

elektronikus hálózatok védelmére; adatfeldolgozással kapcsolatos műszaki tanácsadás; az e-kereskedelem

területén használt szoftverekre vonatkozó tanácsadó szolgáltatás; digitális adatok letöltésével kapcsolatos

technikai szolgáltatások; információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

információs rendszerek tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; információtechnológiai szaktanácsadás; számítástechnikai tanácsadás; számítógép

szoftver tanácsadás; számítógép-biztonsági konzultáció; programok fejlesztése; programok fejlesztése

számítógépekhez; programok tervezése számítógépekhez; számítógép és szoftver konzultációs szolgáltatások;

számítógépek programozása; számítógépes kódok tervezése; számítógépes kódok fejlesztése; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok frissítése; számítógépes programok karbantartása; számítógépes

 programok készítése; számítógépprogramok írása.

 ( 111 )  231.749

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 19 03677

 ( 220 )  2019.12.03.

 ( 732 )  Vadvirág Alapítvány a Sérült Gyermekek Integrációjának Támogatására, Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Dr Czenczi Anikó, Székesfehérvár

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  231.750

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 19 03678

 ( 220 )  2019.12.03.

 ( 732 )  Agrometry Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 )  Mikrokén

 ( 511 ) 1    Ammóniumklorid-tartalmú trágyák; ammóniumnitrát-tartalmú trágyák; ammóniumszulfát-tartalmú trágyák;

antioxidánsokat tartalmazó trágyák; ásványi készítmények növényi tápanyagként történő felhasználásra; ásványi
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termékek növénytermesztéshez; ásványi trágyázási készítmények; bakteriális készítmények mezőgazdasági

használatra; bakteriológiai készítmények kertészeti használatra; baktériumkészítmények kertészeti használatra;

biostimulánsok mint növényi növekedésserkentők; csávázóanyagok (vető) magokhoz; dupla vagy tripla

szuperfoszfát műtrágya; erdészetben használt vegyszerek; erdészeti vegyi termékek, kivéve a gombaölő,

gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; felületaktív vegyi anyagok kertészeti használatra; felületaktív vegyi

anyagok mezőgazdasági használatra; felületaktív vegyi anyagok erdészeti használatra; folyékony foszfát

kertészeti termények leveleire történő felvitelre; folyékony foszfát mezőgazdasági termények leveleire történő

felvitelre; gyomirtó szerekben használt vegyszerek; gyomirtó vegyületekhez használt vegyszerek; hínár alapú

talajkondicionáló termékek; hínár kivonat trágyaként történő használatra; hormonok zöldségek és gyümölcsök

érésének elősegítésére; hozamfokozók [kivéve orvosi vagy állatorvosi használatra]; hozamnövelő szerek

zöldségekhez; kalcium-foszfát; kalcium-nitrát; kalcinált kálium trágya; kalcium szuperfoszfát trágyák; kálium

műtrágyák; karbamid műtrágyák; kártevőirtókban használt vegyszerek; kártevőirtó összetételekben használt

vegyszerek; kelátozott anyagok növények levéltrágyázásához; kémiai műtrágyák; kertészetben használt

vegyszerek; kertészeti vegyszerek, a gombaölő, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölő szerek kivételével;

készítmények növények kórokozók elleni védelmére; komplex műtrágyák; lombtalanítók; magnézium-klorid;

magnézium-szulfát; mangántrágya; mezőgazdaságban használt vegyszerek; mezőgazdasági, kertészeti és

erdészeti vegyszerek; mezőgazdasági műtrágyák; mikroorganizmusok hozzáadásával készült trágyázószerek;

mikroorganizmusok növények növekedésének stimulálására; nitrogénes műtrágyák; nitrogént és magnéziumot

tartalmazó műtrágyák; növekedésstimulálók, növekedésserkentők [kivéve orvosi vagy állatgyógyászati

használatra]; növekedésszabályozók növények részére; növények növekedését szabályozó szerek mezőgazdasági

használatra; növényi betegségek kezelésére szolgáló vegyipari termékek; növényi hormonok (fitohormonok);

növényi növekedésszabályozók; növénytápláló készítmények; növényvédő vegyszerek [nem gombaölők,

gyomirtók, növényirtók, rovarirtók és parazitaölők]; rovar növekedésszabályozók gyártásához használt

vegyszerek; szintetikus műtrágyák; szőlőbetegségek megelőzésére szolgáló vegyszerek; talajjavító szerek; tengeri

algából készült mezőgazdasági trágya; tengeri összetevőkből készült trágyák; tengeri trágyák; vegyi

 készítmények a gabonát megtámadó betegségek megelőzéséhez.

5    Atkairtó szerek mezőgazdasági célokra; bio rovarirtó szerek háztartási használatra; biocidok; biológiai

rovarirtók mezőgazdasági célokra; biológiai gombaölő szerek; biológiai gyomirtó szerek; erdészeti gombairtó

vegyszerek; erdészeti növényirtó vegyszerek; erdészeti rovarirtó vegyszerek; fonálféregölő szerek; fungicid

[gombaölő] gombás anyagok; gombaölő szerek, fungicidek; gombaölő szerek mezőgazdasági használatra;

gyomirtásra szolgáló készítmények; gyomirtó szerek, herbicidek; gyomirtószer mezőgazdasági használatra;

kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; meztelen csigák irtására szolgáló szerek; mezőgazdasági

féregirtók, rovarirtók; rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarirtó szerek kertészeti célokra; rovarirtók

mezőgazdasági használatra; rovarok növekedését szabályozó szerek; szintetikus biocidok; szőlőbetegségek

 kezelésére szolgáló vegyszerek; talajfertőtlenítő készítmények; természetes biocidok.

 ( 111 )  231.751

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 19 03685

 ( 220 )  2019.12.04.

 ( 732 )  Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.
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 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.

 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.

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

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

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

 porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

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

 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 )  231.752

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 19 03686

 ( 220 )  2019.12.04.

 ( 732 )  Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

 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.

 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.

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

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

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

 porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

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

 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 )  231.753

 ( 151 )  2020.06.22.
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 ( 210 )  M 19 03697

 ( 220 )  2019.12.05.

 ( 732 )  Szabadfi Szabolcs, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyárfás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  231.754

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 20 00019

 ( 220 )  2020.01.06.

 ( 732 )  MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 olajok és zsírok; fagyasztott zöldségek; fagyasztott gyümölcsök.

 ( 111 )  231.757

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 20 00037

 ( 220 )  2020.01.08.

 ( 732 )  TIMAC AGRO HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Szladics Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; mezőgazdasággal kapcsolatos üzleti

 információk szolgáltatása.

  41    Mezőgazdasági ágazattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

  44    Mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások.

 ( 111 )  231.758

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 20 00038

 ( 220 )  2020.01.08.

 ( 732 )  TIMAC AGRO HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Szladics Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; mezőgazdasággal kapcsolatos üzleti

 információk szolgáltatása.

  41    Mezőgazdasági ágazattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

  44    Mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások.

 ( 111 )  231.759

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 20 00042
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 ( 220 )  2020.01.08.

 ( 732 )  Dávid Péter, Budapest (HU)

 ( 541 )  MyoCross

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

 41    Felnőttképzés; felnőttoktatás; oktatás, tanítás; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási és tanítási

 szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás.

  44    Masszázs; masszázs szolgáltatások.

A rovat 245 darab közlést tartalmaz. 
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